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Életem regénye 

 

 Id. Hegyi János visszaemlékezései 

 
 

„Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni... 

Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra...” 

                                                                                 Ady Endre 

 

 

Böhönyén 1924. november 15-én születtem, de az anyakönyvbe november 16-án lettem bejegyezve.  

Szüleim Hegyi János és Zóka Erzsébet helybeli földművesek voltak. 

Kisgyermek korunkban nagyapámmal - aki szintén Hegyi János volt – ugyanabba a református templomba 

jártam, mint ma is, és gyermekkoromtól fogva ugyanazon a helyen ülök a templomban ma is. 

 

Iskolámat, a négy elemit a böhönyei református iskolában végeztem, tanítóm Kulcsár Ferenc kántortanító 

volt. A négy osztály elvégzése után a marcali Polgári iskolába írattak be a szüleim, ahol igazgatóm Molnár 

Mihály volt. Tanítóimról és tanáraimról nagyon jó emlékek maradtak meg bennem. Csak hálával tudok 

emlékezni rájuk azért a sok tudásért, amit nekem megtanítottak. 

 

A Polgári elvégzése után hazakerültem, és a családi birtokon dolgoztam. Nagyon szerettem a 

mezőgazdasági munkát, amely számomra nem robot, hanem az életem hivatása volt. 

1938-tól 1942-ig a viszonylagos béke felhőtlen időszakát éltem nyugalomban. A polgári elvégzése után 

1939-től a Levente Egyesület tagja lettem, parancsnokom Strausz Lajos böhönyei tanító volt. Leventeként 

sportoltam és kedves elfoglaltságom volt a sízés. 

Levente voltam még, amikor utolért a háború, és a nemzetőr szervezet tagja lettem, ahol 

szakaszparancsnok voltam, és rendes szolgálatot láttam el. Eközben is folytattam a mezőgazdasági 

tevékenységemet. 

 

A nyilasok 1944. karácsony előtti napon rendelték el a 14-től 60 éves korú férfiak nyugatra vonulását, de 

senki nem ment el. Ekkor a front már Nagybajomnál volt. 

1944. december közepe táján vonultak be Böhönyére a német tüzérek. A Rákóczi utcai telkeken állítottak 

fel négy löveget, az ütegparancsnokság a mi házunkban foglalt helyet. Az üteg figyelőállása Kutas 

községben helyezkedett el, és onnan irányították a tüzérek tüzelését a Kutas környéki orosz állásokra. 

Csodálatos volt 1944. karácsony szent esti csendjében Nemeskisfaludról hazafelé jövet a környék összes 

templomának harangszavát hallani, bízva abban, hogy ez lesz az utolsó háborús karácsony. 

Karácsony napi istentisztelet után - ahol a háborús hangulat miatt már elég kevesen voltunk - Bódis 

Sándor református tiszteletes tájékoztatott bennünket, hogy december közepe táján német katonákat látott 

a templom környékén. Megkérdezte őket, hogy mit csinálnak. Azt mondták, hogy a torony aláaknázását 

végzik, a visszavonulás biztonsága érdekében. Próbálta meggyőzni őket, hogy ez a templom olyan helyen 

fekszik, ahonnan semmilyen irányba sem lehet 500 méternél messzebb látni. Azt felelte a vezetőjük, hogy 

ők parancsra cselekednek, és a parancsnok dönt a kérdésről. Üljön be az autóba, és menjen le a kastélyba a 

parancsnokhoz, és mondja el neki. 

A tiszteletes Úr lement, és elmondta a parancsnoknak is az érveit, aki azt a parancsot adta ki 

beosztottjának, hagyják abba az aknatelepítést, és amit elhelyeztek, azt is távolítsák el. 

 

Így menekült meg a református templom tornya a felrobbantástól. A nagybajomi és az inkei 

templomtornyokat fel is robbantották.  

Mint leventéket, Kovács Ferencet, Pintér Istvánt, Ángyán Ferencet, Soltra Aladárt, Pálos Józsefet és 

engem 1945. január 2-án vittek el Igricére, és onnan irányítottak bennünket a Vas megyei Sallra, ahol 

félkatonai szervezetként tartottak fogva bennünket és alaki kiképzést kaptunk. 
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Futárszolgálatra osztottak be 1945. márciusában. 

Virágvasárnap szolgálatba küldtek nyílt paranccsal, és az volt a feladatom, derítsem fel, meddig lehet 

ellenséggel való találkozás nélkül eljutni. 

Pápáig jutottam el, itt megfordultam, és visszafelé Pápa nyugati külvárosában találkoztam az 

ejtőernyősökkel. Itt gépjárműre szálltam, és visszafelé eljutottam Zalalövőig. Itt találkoztam 

édesanyámmal, Ángyán Feri és Kovács Feri édesanyjával, akik az ünnep kapcsán eljöttek, és 

meglátogattak bennünket, jó kis hazai ételt hoztak. 

 

„Hogy mentette meg a szivar Szilágyi Pistát?” 

Mivel korábban szert tettem egy hátizsáknyi finom szivarra, kedves barátomnak Szilágyi Istvánnak – aki 

katonaként egy vendéglőben volt elszállásolva pár társával - pár doboz britanica szivart ajándékoztam, aki 

rá is gyújtott. Közben megérkezett a parancsnoka, és felfedezve a finom szivar illatát, feltette a kérdést, 

hogy ki szivarozott? 

Szilágyi István szakaszvezető jelentkezett, mondva, hogy egy böhönyei barátjától kapta. A parancsnok 

egy szál szivart kért tőle, Pista egy egész dobozzal adott neki. Erre a parancsnok azt mondta, hogy menjen 

haza, mert még hazáig eljuthat. Pista barátom a szivarnak köszönhetően haza is ért Böhönyére. 

Visszafelé Szombathelyre a Kámoni elágazóhoz érve meg kellett állni, mert légi riadó volt érvényben. 

Ekkor bombázták szét a szövetséges csapatok négymotorosai a szombathelyi pályaudvart, de az állomás 

épületét megkímélték.  

A vonat Szombathely mellett egy erdős részről indult, itt szálltam vonatra, és visszamentem Sallra az 

egységhez március utolsó napjaiban. 

Sallra érve az egység már készenlétben volt, és elindultunk nyugatra az osztrák határ irányába. Az utolsó 

magyar faluban Csenglakon megálltunk. Itt a zászlóalj bekvártélyozott, és mindenki fedél alá került. 

Jelszavunk az volt: ha magyar földön nem áldoztuk fel az életünket, idegen földre nem megyünk. Nem 

mentünk nyugatra. 

Itt találkoztunk a falun kívüli mezőn az első két orosszal, akik feltehetően előőrs feladatot láthattak el. 

Mi nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyenek az oroszok. Egyiknek géppisztolya volt, másiknak 

szuronyos puskája. Mikor minket megláttak, eldobták fegyvereiket és feltartották kezeiket. Odamentünk 

hozzájuk és én a szuronyos puskásnak visszaadtam a fegyvert, és ráraktuk a puskára a kezét, meg a 

géppisztolyossal is ugyanígy jártunk el. Így esett meg találkozásunk az első oroszokkal Csenglakon. A két 

orosszal együtt mentünk vissza a faluba. 

Összepakoltunk és megindultunk Keletre, vissza Sallra. Itt találkoztam Barbarics Mihály bátyámmal, akit 

még előző ott tartózkodásunk során ismertem meg. Sok levelét elvittem a Szombathelyen élő fiának, 

Barbarics Ernőnek. Miska bátyám mondta, hogy menjetek fel a hegyre, és ott egy hónapig ellesztek, és 

addig az írás megjön Belgrádból, azzal pedig hazamehettek. Ő partizán volt. De mi azt mondtuk, ha egy 

éjjel ideértünk a határtól, akkor három nap múlva otthon leszünk. Erre Miska bátyám azt mondta: Na-Na! 

Még amikor elindultunk Zalalövő felé, még akkor is azt mondta:”gyere vissza, mert meg fogsz még 

emlegetni!”. 

Zalalövőre érve találkoztunk az első nagyobb orosz egységgel, betereltek bennünket a katolikus 

templomba, elvették óráinkat és számba vettek bennünket. Innentől már fogolyként, fegyveres kísérettel 

mentünk Ságodra, onnan Nemespálfára, majd a Jánosháza melletti Intapusztára, ahol még két hétig 

táboroztattak bennünket. Fogolyként itt vagoníroztak be bennünket 1945. április 27.-én. 

Székesfehérvárnak vittek bennünket, és 1945. május 1.-én értünk Budapestre. Itt azt mondták, hogy 

Debrecenbe visznek bennünket. Amikor a vasúti hídon átmentünk, hirtelen lefordultunk délre. Ekkor azt 

mondták, túlterhelt a debreceni vonal, ezért kerülővel kell menni Debrecenbe a Nemzeti Kormányhoz. 

 

Amikor Szabadkára értünk, akkor már elvesztettük bizodalmunkat a debreceni látogatásban. Amikor a 

Vaskapun keresztüldöcögtünk, beérkeztünk a Havasalföldre, sík volt mind Debrecen, de sok száz 

kilométerrel délebbre. 

 

Foksániba érkeztünk május 8.-án, és ebben a táborban tartottak bennünket 1945. május 21.-ig, pünkösd 

hétfőig. 
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Foksániból levittek bennünket Constantába vonattal, ahol hajóra raktak bennünket. 

Hajóval mentünk Novorosszijszkba, ahova 1945. május 27.-én vasárnap érkeztünk. 

Innen vonattal vittek bennünket egészen Sztálingrádig, mi hatan böhönyeiek egész végig együtt voltunk. 

Itt karanténba zártak bennünket tíz napra, és barakkokban nyertünk elhelyezést. 

 

A karantén lejárta után kivezényelték a csapatot Sztálingrádba romeltakarításra. A láger volt továbbra is a 

szálláshelyünk. Mind a hatan böhönyeiek a 163/4 sz. lágerben – volt traktorgyár területén - voltunk 

elhelyezve, és egy brigádban is dolgoztunk. 

Egy napon megbetegedetem, mert fatalpú bakancsával Ploder Rudi megrúgta a lábam, és kaptam 

felmentést a munka alól 3 napra, mellyel egy cédulát is osztottak. Cédulás lettem, csak így hívták a 

betegeket. 

 

Magyar József szakaszvezető (szomajomi lakos, aki a magyar foglyok parancsnoka volt) elrendelte a 

cédulás betegek sorakozóját az 1-es kórház előtt. Azt hittem, hogy valami molesztáló munkára akarnak 

bennünket beosztani. Nagyon nehezen indultam el, és az orvos kiabálni kezdett, hogy „bisztra-bisztra”, 

azaz gyorsan-gyorsan. Mondtam, hogy nem tudok én gyorsan menni, de csak odaértem. Tiltakoztam, hogy 

én innen nem akarok elmenni, mert itt van az öt böhönyei társam is. Akkor a doktor azt mondta: „Bolond 

ez, nem akar hazamenni?” 

Magyar József azt válaszolta, csöndben legyen, legalább visz hírt haza rólam.  

Délután megfürdettek bennünket, megborotválkoztunk, és másnap reggel a traktorgyári sziréna 7 órát 

jelző felharsanására hagytuk el a tábor területét. Ekkor csak én egyedül jöttem ki, és öten ott maradtak. 

Felmentek a barakk tetejére, és Kovács Feri azt kiáltotta, hogy Gabi (ez volt az én becenevem, melyet 

Pálos Józsi ragasztott rám), ha hazamegyünk, mondjuk, hogy eljöttél Sztálingrádból. Őt elvitték 

Moszkvába, és sohasem jött haza. 

Kivonultunk a vasútállomásra, ahol megkérdeztem egy orosz vasutast, hogy hova megyünk. Azt mondta, 

ha egyenesen, akkor Moszkvába, ha jobbra Ázsiába, ha balra Ukrajnába, és mentek haza, mindez 1945. 

augusztus 17.-én történt. 

 

A felszállást követően Szegedig hoztak bennünket vonattal. Ott útnak bocsátottak bennünket, és 1945. 

szeptember 8.-án Kaposváron szálltam le, ahol a vasutasok és várakozók láttak vendégül, és még aznap 

hazautaztam vonattal Böhönyére. Még hazafelé jövet Ukrajnában találkoztam Dr. Bandis Kázmér volt 

ezredorvosommal, aki a kutasi főjegyző fia volt, és rám bízta orvosi diplomáját, hogy juttassam el Kutasra 

a szüleihez. Hazafelé jövet Kutason megállt a vonat, és a szemben lévő villában lakott az édesapja, akinek 

át is adtam. A mozdonyvezető a balogdi átjáró előtti síposzlopnál meghúzta a sípot, és nagyon hosszan a 

Cseh mező végéig sípolt.  

 

Az állomáson Simonyi Bözsi néni szekerével Fekete Feri bácsi hozott haza. Menetközben Pintér Pista és 

Ángyán Feri bácsiékhoz bekiabáltam, hogy a gyerekek ott vannak Sztálingrádban. Olyan jó volt a hazai 

ágyban aludni, hogy másnap megértek felébreszteni. Kemény 44 kg-al, amellyel hazaértem, csak 

tejbedarát ehettem napokon keresztül.  

Ez időben volt Kis Bakos Józsi barátom esküvője Kápolna Bözsivel, ahol egy orosz is részt vett. Bár a 

szeszt nem ajánlották, azonban a többiek is ittak pálinkát, így én is megittam három decit, és attól kezdve 

gyógyultnak éreztam magam, és rendes élelemre álltam át. Az orosz katonának nagyon tetszettek a 

magyar nóták, melyet énekeltünk. 

 

1945. szeptember 9.-e vasárnap volt, hazaérkezésem utáni nap, és elmentem a templomba, leültem a régi 

helyemre, és azóta is minden vasárnap, ha az egészségem engedi, ott vagyok hálát adni „az utamat vezérlő 

fenséges Istennek”. 

 

Folytatása következik! 

Lejegyezte: Molnár József 
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Egy kitüntetés margójára 

 

Molnár Józseffel az interjút készítette Hernesz Imre 

 

Az egész falu nevében gratulálok a kitüntetésedhez. Úgy tudom, böhönyei embert ilyen megtiszteltetés 

még nem ért, mégis nagy volt a csend körülötte, és Te magad is szerényen hallgattál róla, pedig van 

mire büszkének lenni! 

 

Nem vagyok dicsekvő típusú ember, büszkének meg annyira vagyok büszke a kitüntetésre, mint amilyen 

jóleső érzés tudni, hogy vannak, akik elismerik és értékelik azt a munkát, amit pár hónap híján 45 év alatt 

végeztem a közszolgálatában, mint hivatali ember, és azt követően, mint polgármester. 

Ha már kitüntetésről beszélünk, akkor most elmondom, hogy 2006-ban a megye napon Dr. Sütő László 

polgármester Úr a Marcali Kistérségi Társulás elnökének javaslata alapján átvehettem Somogy megye 

Közgyűlése által alapított Somogy Polgáraiért díjat is. 

 

 Ki volt a felterjesztő, és mi szerepelt az indoklásban? 

 

Természetesen nem Böhönyéről kezdeményezték az elismerést, mert akik erre jogosultak lettek volna, azok 

kevés kivétellel nem tudnak felülkerekedni megtévesztettségükön, elkötelezettségükön, és nem utolsó 

sorban, rosszindulatukon. 

 

Közéleti pályám alatt 45 évi beosztotti és vezetői tevékenységem során végzett és irányításommal 

létrehozott maradandó értékek ismertetése képezték az indoklás fő elemét. 

Nagyon sok fiatalt tanítottam meg a szakmára, amit szerettem, és mindig maximalista voltam magammal 

szemben is. Marcaliban végig vezényeltem a földtörvény, a zártkertrendezés és az ingatlan-nyilvántartás 

szerkesztés végrehajtását. A megyei földhivatalnál a gépi nyilvántartás alapjainak lerakását irányítottam. 

Böhönyei polgármesterként szinte a teljes infrastruktúra megteremtése, az oktatási intézmény 

korszerűsítése, bővítése, az oktatási mikrotérségi centrum gondolata, és a Nemzeti Fejlesztési Tervbe 

történő felvétele, a köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Cégbíróságnál történő bejegyeztetése, Halm 

Elektrotechnikai üzem letelepítési feltételeinek megteremtése, és még sok minden, amit sorolhatnék, 

vezetésemmel valósult meg. 

Röviden, az általam vagy irányításommal elért eredmények voltak az indoklás elemei. 

 

 Milyen volt gyereknek lenni az ötvenes évek elején? 

 

Röviden mondva, nem volt könnyű. Édesapám patkoló és kocsi kovács, géplakatos és gépész szakember 

volt, de az akkori fizetés önmagában kevés volt a család eltartásához. 

Volt saját földünk, helyi nyelven hegyünk, állatokat tartottunk, és kiegészítésként részes aratást is 

vállaltunk. Nagyon fiatalon, már 8-9 évesen keményen, felelősséggel szerepet kellett vállalni a munkában. 

Aratásban hajnali háromkor már indultunk a mezőre, még harmatjával kötelet készíteni. Amikor pedig 

Édesanyám kiért utánunk az elkészített ételt hozva a mezőre, megkezdtük az aratást. Egyik sorban kötelet 

terítettem, a másik sorban kévét kötöttem. Akik végeztek ilyen munkát, nagyon jól emlékezhetnek rá, 

milyen fájdalmasan felszakadozott a körömágy. Míg egy nyáron Pécsek Vendel bácsi, volt állami útkaparó 

meg nem tanított bottal kötni. 
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1954-től 1957-ig hasonló korú gyerekekkel nyaranta a vasúton dolgoztam. Gyomláltuk a vasúti pályatestet. 

Hajnali vonattal indultunk, majd az adott szakaszra érve a vonat lassított és mi leugráltunk. A keresett 

pénzzel nyert kiegészítést az iskolakezdés költsége. Abban az időben a segély fogalmát nem ismertük. 

Megízlelhettem az 50-es évek jegyrendszerek felnőttek közötti sorbaállásos borzalmait, a beszolgáltatás 

intézmény rendszerét. Meg kellett tanulni a hallgatás mikéntjét, mert nem lehetett tudni, hol ki előtt lehetett 

beszélni, és ki előtt nem. 

Tudtunk játékot készíteni, mert vásárlásra nem volt pénz, de akkoriban legfeljebb egy-két egyszerű dolgot 

csak a búcsúban lehetett venni. Tavasszal fűzfa sípot, nádi hegedűt csináltunk, facsigát faragtunk, és 

hajtottunk, karikát hajtottunk, blinckéztünk, papírsárkányt eregettünk, és még sok minden mást kitaláltunk. 

Jártuk az erdőt, hóvirágot, gyöngyvirágot szedtünk, még a dávodi katonai táborba is – mert akkor az is volt, 

a főiskolát végzettek kiképző helye - elkalandoztunk és ettük a kemény katonai cibakot. A gyerekeknek is 

meg volt a családon belüli kötelező munkája, de mégis felszabadultan lehetett játszani, kirándulni a 

szabadidőben. Nem tette torzzá lelkünket a TV, VIDEÓ, DVD sugallotta horror, a brutalitás, az interneten 

elérhető pornó, csak a legsúlyosabb személyiségformáló lehetőségeket említve. 

A szegénységgel, a megpróbáltatással, az összes lemondással együtt, amit elmondtam, mégis úgy érzem, 

boldog gyermekkorom volt. 

Édesanyám, ha éppen nem szólította mezőre a munkája, mindig várt, és mindig számon kért a történtekről, 

de mindig megértő volt, és nagyon sokat dolgozott értünk fivéremmel, mivel Édesapám ebben az 

időszakban a malomszerelő vállalatnál dolgozott, és járta az országot. 

 

Böhönyei lányt vettél feleségül, itt alapítottatok családot, és akkor sem költöztetek el, amikor a 

munkád Marcaliba, később Kaposvárra szólított. Mi kötötte az ifjú Molnár Józsefet ehhez a faluhoz, 

és vajon miért nem alakult ki ez a kötődés a gyermekeinkben? 

 

A kötődés talán génjeimben velem született. Bár bevallom, amikor a megyére kerültem, volt időszak, 

amikor úgy gondoltuk, talán be kellene költözni Kaposvárra. Soha nem jött össze, mert mindig kitaláltunk 

valamit megboldogult feleségemmel, hogy most ezért, most azért nem, és így itt maradtunk Böhönyén. 

Nagyon szerettem volna, ha gyermekeim is itthon maradnak, mint ahogy más szülők is szeretnék 

közelükben érezni gyermekeiket. 

Örök szabály viszont, hogy a szülő mindig szeretné, ha a gyermeke „többre” vinné. Tehát tanuljon, és több 

legyen. 

Mi sem számoltunk azzal, hogy fejre áll a világ, eljön a globalizáció, és különösen nálunk Magyarországon, 

vidéken, szinte megszűnik minden munkalehetőség, melyet tanult ember betölthetne. 

Leányom szeretett itt élni, de munkanélkülivé vált, és ezt követően tanári diplomával, mérlegképes 

könyvelői és felsőfokú társadalombiztosítási képesítéssel sem kapott munkalehetőséget, sem intézménynél, 

sem vállalkozásnál. 

Fiam részére, aki földmérő mérnök, esélye sem lehetett arra, hogy itthon elhelyezkedhessen. 

 

Kezed nyomát – a megvalósult fejlesztéseken keresztül – most már az idők végezetéig magán viseli a 

falu. A létesítmények közül melyikre vagy a legbüszkébb, és mi az amit – bár nagyon szeretted volna – 

nem sikerült véghezvinni? 

 

A tizenhat év alatt rengeteg rosszindulatú támadás ért, de az Isten és a lakosság többsége mindvégig velem 

volt, és mellettem állt. Bizonyítani akartam, hogy ezt a falut, a szülőfalumat fel lehet emelni. Nagyon 

elmaradott volt intézményrendszerében, infrastruktúráját tekintve, hatalmas lett a munkanélküliség. 

Minden, amit a Képviselő-testületek tagjai többségének támogatásával megvalósítottam, büszkeséggel tölt 

el. 
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Böhönye; polgármesterségem alatt mindig elismert volt, a spiccen tartották számon, és megindult a 

mikrocentrum központi szerepkörnek való megfelelés intézményrendszerének létrehozására. A körzet 

településeivel a legjobb viszony kialakítására törekedtem. Ebben az időszakban olvadtak be a szenyéri és 

tapsonyi iskolák, és lett tagiskola Somogyfajsz. Megalakult a Gyermekjóléti és Családsegítő társulás is. 

A legnagyobb kihívás viszont a szennyvízcsatorna rendszer és a szennyvíztisztító telep megépítése volt. 

Tudomásom szerint 50%-os állami támogatással, ilyen infrastruktúrát az országban rajtunk kívül senki sem 

épített, és úgy érzem, jogosan vagyok rá büszke. A lakossági hozzájárulással együtt közel 90 millió Ft 

hitellel kellett megbirkózni úgy, hogy közben megépült a gázhálózat, az iskola bővítés-felújítás, és a hat 

lakásos bérlakás, parki orvosi rendelő, hogy csak a nagyobbakat említsem. Az OTP és a DRV megyei 

vezetésével a hatalmas saját erő biztosítására a megyében elsőként olyan szerződést kötöttem, melyben a 

DRV lett a kezes, és az OTP 1996-ban a mindenkori jegybanki alapkamatra adott 25 millió Ft hitelt 10 évre. 

2006-ban úgy adtam át az Önkormányzatot az új polgármesternek, hogy csak az utolsó évi törlesztőrészlet 

volt vissza, és nem volt működési hitele az Önkormányzatnak. 

Azt is el kell mondjam, hogy ilyen nagyságú település, ekkora volumenű bérlakás állomány bővítésre nem 

sok kapott vissza nem térítendő, több mint 30 millió támogatást. 

 

Mi az, amit szerettem volna megvalósítani? 

Nos, létesítmény szinten nagyon szerettem volna a vásártéren a műemlék Festetics kápolnára alapozva egy 

kulturális rendezvény teret létesíteni, amely pezsgést és látogatottságot, kultúrált szórakoztatást hozhatott 

volna a település életébe. Sajnos a körülmények nem úgy alakultak, hogy megvalósulhatott volna, azután 

meg felhagytam a polgármesterséggel. 

A település életében pedig szerettem volna, ha feljebb lépünk a ranglistán, és átvehetem a város kulcsát. 

Minden lehetséges alkalmat felhasználtam annak beteljesüléséhez, hogy Böhönye visszakaphassa városi 

rangját.  

 

A legutóbbi önkormányzati képviselőválasztáson elért kudarc miatt maradt-e benned tüske? 

 

Felfogásom szerint, aki politikusi pályára lép, az nem lehet sértődékeny. Tisztában vagyok vele, hogy bár 

mindenki saját akaratából voksolt, de félre volt vezetve. Az emberek könnyen manipulálhatók, különösen a 

kellő információkkal nem rendelkezők. 

Nem maradt bennem tüske. A lakosság nagy részétől tapasztalom, hogy még mindig megadja a kellő 

tiszteletet, amit én természetesen viszonzok is. Kevés rosszakarómtól eltekintve mindenki elismeri azt a 

munkát, amit a község fejlesztése érdekében négy cikluson keresztül kifejtettem, természetesen a képviselők 

többségének támogatását bírva. 

Mindenkinek köszönöm a maga területén azt a támogatást, amit adott, mert nélkülük nem vehettem volna át 

a rangos kitüntetéseket. 

 

Nyugdíjasként is közéletet élsz. Kielégítenek ezek a feladatok, vagy erődből telne még segítségnyújtás 

más területen? 

 

Természetesen annak következtében, hogy nem kerültem be a Községi Önkormányzat képviselő-testületébe, 

a civil szférából nem vonultam ki. 

Amint mondtad, elnöke vagyok a Böhönyei Tűzoltó Egyesületnek, alelnöke a Böhönyéért-Somogyért 

egyesületnek, vezetőségi tagja a Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságnak, elnökségi tagja a megyei Somogyért 

Egyesületnek, tagja a Borbarát Körnek, a Horgász Egyesületnek, és nem utolsó sorban tagja vagyok 

Somogy megye Közgyűlése Egyházi Kapcsolatok Bizottságának. 
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Ennyi tagság és tisztség elég elfoglaltságot biztosít, és mint tudod, szeretek szőlészkedni, és 

gyümölcsösködni, sőt pár család méhem is van, így fölös energiámat ezekbe fektetem. 

 

A közéleti szerepvállalásról jut eszembe: a falu értelmisége (elsősorban a pedagógusok) alig vállalnak 

ilyen feladatot. Gyermekkoromat egy jóval kisseb faluban éltem, ott egy tanár házaspár 

színjátszókört, az iskolaigazgató énekkart vezetett, a fizikatanár a futballcsapat edzője volt, a 

történelemtanár önkéntes tűzoltóként tevékenykedett. A tizenkilencedik-huszadik században a 

tanyák, falvak „lámpása” volt a tanító úr, ez egyben a tekintélyét is megalapozta. Törvényszerű, hogy 

ez a szép nemzeti hagyomány eltűnt, vagy egyszerű kényelemszeretetről van szó? 

 

A kérdést nagyon kívülállóként tudom megválaszolni. Úgy gondolom amit a kérdésben tényként felsoroltál, 

az minden településre igaz. Az a tanító, aki a templomban kántor volt, az iskolában tanító, a kulturális 

életben szervező, sőt némely esetben aktív résztvevő, akire mindenki felnézett, akit mindenki tisztelt, akinek 

nem volt óraszáma, csak hivatása, az eltűnt a társadalomból. A „lámpások”, ahogy te fogalmaztál, elaludtak. 

A mai globalizált világban mindent pénzzel mérnek. Mindenkinek csak szakmája van – tisztelet a kivételnek 

–, és minden percnek ára van. Az anyagias világban, amikor az emberek nem lehetőségük szerint akarnak 

élni, hanem a gazdagok életmódja után ácsingóznak, akkor én úgy gondolom, a lámpások eltűnése 

törvényszerűnek mondható. 

Viszályára is fordíthatnám az egészet, és mondhatnám úgy is, hogy az emberek nagy része nem is igényli a 

lámpásokat. A szórakozást biztosítják az elektromos médiumok. Az egymás iránti együttérzés, a másik baja 

iránt tanúsított érdeklődés, a segíteni akarás is kiveszőben van a társadalomban. 

 

Mi az a kérdés, amire szívesen válaszolnál, ha valaki megkérdezné? 

Kérdezd meg; mi határozta meg 45 évi tevékenységemet? 

Ha segíteni nem tudtam, ártani szándékosan, soha senkinek sem ártottam. Hiszek az Isteni 

igazságszolgáltatásban. Mindig szerettem közmondások mentén gondolkodni ,és aszerint cselekedni. Pl.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végül szeretem a tanító meséket, íme egy a sok közül: 

 

Fay András: A majmok 

A majmok gesztenyére találtak. Sülve jó ez! Mondá az egyik, meglestem az imént az embert, mint sütötte; 

menjünk, tán még tűzhelyén lelünk tüzet. Jó parazsat leltek s belékaparták a gyümölcsöt. De ki kaparja ki a 

már sültet? Magam lábát égessem köz-gesztenyéért? Mond mindegyik, s benn égett a gesztenye. 

Midőn közjóra embert keresünk, sok ily majomra találunk. 

 

            Hernesz Imre 

Mindenkinek a maga baja a legnagyobb. 

Hosszabb a nap a kolbásznál 

Aki másnak vermet ás, maga esik bele 

A jó pap holtig tanul 

Az sem bolond, aki hallgat 

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok 

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra 

Más szemében a szálkát is meglátja, magáéban 

a gerendát sem veszi észre 

Jó tett helyébe, jót ne várj 

Jobb egy adjonisten, száz fogadjistennél 

Ki elbízza magát, könnyen megszégyenül 

Az nevet, aki utoljára nevet 

Ki sok nyúl után fut, egyet sem ér el 

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér 

Segíts magadon, az isten is megsegít 
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„Széptájú Somogy!...” 

 

Emlékezés megyénk nagy költőjére 

 

 

Foktól-fokig – így magyarázta Takáts Gyula édesapja nebulóinak Somogy vármegye 

elhelyezkedését Magyarország térképén.  

 

Mármint Siófoktól Drávafokig. Ez így is volt 1949-ig, amikor a megyehatár – rendezés után a 

szigetvári járást Drávafokkal együtt Baranya megyéhez csatolták. Két községgel tettek 

kivételt a gyermekkorom helyszínéül szolgáló Patosfával és Laddal, amelyek a barcsi járásba 

kerültek.  

Ez a tény határozta meg kapcsolatomat Takáts Gyulával. Ha ugyanis nem maradok somogyi, 

akkor középiskolába Baranya megyébe írattak volna, nem a somogyi Tabra, amely 

történetesen Takáts Gyula szülőfaluja (ma már város). 

Ahol tizenöt éves koromban megismertem a költőt, majd néhány munkáját.  

 

Az első vers, amelyet hallottam, a „Szülőföldemen” volt. Nemcsak éreztem, láttam, amit leírt. 

Ha felmentem Tabon Hólyag-hegyre láttam Tolnát, a Balatont és a karádi, lellei dombok 

mögött sejthettem a Bereket. Láttam a Zselicet, sokat jártam dombjait, gombát vagy 

gyógynövényt gyűjtve a vásárosbéci erdőben, hallgattam öregszülék meséit a betyárokról.  

Dédnagyapám dohány és dinnye földjeit láttam Belső-Somogy homokján. Benne éltem a 

versben. 

Később, felnőttként olvastam a költő sorait:  

„Ars poeticámat a legrövidebben talán úgy határozhatnám meg: mindent élővé tenni a 

verssel… - Varázslat lenne ez? … Vagy mágikus célkitűzés? … Nem hiszem, de kisebb 

indulattal nem nyúlhat a költő a világhoz. Csak akkora szenvedéllyel és hittel, hogy az élő és 

holt világ is megszólaljon. Verseimmel egy ilyen megszólaltató, erősen festői líra 

megteremtésén dolgozom. … „ 

Szerintem sikerült.  

Takáts Gyulát ismertető sorozatom első darabját fogadják szeretettel tőlem. 

 

          Hernesz Imre  

 

 

 

Takáts Gyula (1911-2008.) 

 

Szülőföldem 

 

 

 

1, Ez itt még Somogy, hol születtem én, 

de odébb ki megy, már Tolnába jár, 

hol, mint két lány setten egymás elől, 

bújósdit játszva, Sió és a Sár. 

 

2, De itt nálunk, ahány a zsenge völgy, 

annyi sok fürge kis patak szalad. 

S a nyír és rekettyés sások között 

ravaszul fognak szárcsát és halat. 
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3, A dombok sárga földje szépívű, 

erdőfogta hullámzó sok halom, 

vagy eke-bodrozta fodros tenger, 

mely fáradt szemnek zsongó nyugalom. 

 

 

4, De kék estén dombok, erdők árnyán, 

nemrég a fák közt nagy zsivány lapult: 

vásáros kasznár és füttyös tyúkász 

vére és bankója eléje hullt. 

 

 

5, Ma kopott címer árnyán csendesen 

fát hordanak vagy némán szántanak, 

s a legények vasárnap délután 

a szilvafák közt lánnyal játszanak. 

 

 

6, És ott, hová a szem aligha lát, 

a tónál állnak néma, kék hegyek, 

az égnek arcát tartják mellükön, 

s hajukban dísznek felhőt rejtenek. 

 

 

7, E parton, véled szemben zöld Zala, 

itt hevertem át annyi sok nyarat, 

indián bőrrel, mezítlen lánnyal 

sütkérezvén a tűző nap alatt. 

 

 

8, A víz fölött halászsirály kering. 

A berken meg gomolygó vak homok, 

s e nyárnapok ma úgy állnak körül, 

mint Szent Jakabnál omló kőromok, 

 

 

9, honnan láthatod a szökő Kapost, 

mint nyalja inalva rétek ízét, 

megforgatván pár malom kerekén 

rémült halacskák süket seregét. 

 

 

10, S kis nyegle városomtól délre 

az ezeréves vén Zselic remeg. 

Makkoló kondák, kanászkirályok 

szállták e földet ősidőkben meg. 

 

 

11, A vadon alja, mint barlang, setét. 

A kan ős oltárnak dönti nyakát. 

Szökellő szarvas agancsa tartja 

nagy villájában a holdat magát. 

 

 

12, S e lomb alól kocsid homokra fut, 

hol dohányvetések táblája áll, 

de zöldje közül szép magyar fajtám 

füstölgő bánata már egyre száll. 

 

 

13, És utad végit a Dráva állja, 

tölgyes medre, mint ezüst csík hasít, 

falutornyok, mint nagy-nyakú gémek 

ködben ülnek innen-onnan hasig. 

 

 

14, A vén csárda némán áll a révnél. 

A pandúrleső nyárfa bólogat. 

Agg csapláros fenn a hold az égen, 

angyalbutykosból jó bort szopogat. 

 

 

15, Szeme villog a horvát hegyeken. 

Folyónk jegén néha farkas fut át, 

s a fegyveres, fázó őrök fölött 

új vetésre szállnak a vadlibák. 

 

 

16, Széptájú Somogy! Szívemre nőttél! 

S ha lódulok, a lelked visszaránt! 

Tölgyeid lombja, mint méhes dönög: 

sok emléked hívó kakuk-madár. 
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Kiss Lászlóné díjnyertes pogácsa receptje 

 

Hozzávalók: 70 dkg liszt, 40 dkg tisztított, darált háj, 2 evőkanál tejföl, 1 egész tojás, 1 dl 

fehér bor (helyette lehet 1 kanál ecet), 1 csapott kávéskanál só, ugyanannyi cukor, sódavíz 

vagy víz 

 

Elkészítés: A hájat 10 dkg liszttel jól eldolgozzuk, és hideg helyre tesszük. A megmaradt 

liszttel és a többi előírt anyaggal tésztát készítünk, amit deszkán jól kidolgozunk, majd 15 

percig pihentetjük. Utána a tésztát vékonyra kinyújtjuk, és a félretett lisztes hájat egyszerre a 

tésztára kenjük. Az egészet felcsavarjuk, nyújtófával előbb kissé ellapítjuk – mint a 

hajtogatott vajastésztát -, 20 percig hideg helyen pihentetjük. A kinyújtást és hajtogatást még 

kétszer megismételjük. Most már csak háromszorosan összehajtva 20 percig hideg helyen 

pihentetjük. Összesen négyszer hajtogatjuk, a csavarással együtt.  

A kidolgozott hájas tésztát fél centiméter vastagra kinyújtjuk, 6 cm vastag négyszögeket 

vágunk, közepére, sűrű savanykás lekvárt teszünk. Háromszögbe összehajtjuk, és forró sütőbe 

sötétrózsaszínűre sütjük. 

Sütési ideje több mint a vajastésztáé, a tésztát párolt almával vagy diótöltelékkel is tölthetjük. 

 

VÍZ, VÍZ VÍZ !!! 

 

Hűséges olvasóink két ízben is olvashattak lapunkban a DRV községünk lakosaira kiszabott, 

egetverő tarifájáról. A víz- és csatornadíj egyre nagyobb részét teszi ki a lakás fenntartási 

költségeknek. A továbbiakban, Dr. Huszár Zoltán gondolatébresztője után a Közigazgatást 

Hivatal vezetőjének részletes állásfoglalását is olvashatják. 

 

A Közigazgatási Hivatal mellékelt leveléből (12-13. oldal) egyértelműen kiderül, hogy a 

vízdíj megállapítása egyértelműen a helyi Önkormányzat feladata. A koncessziós szerződés 

miatti DRV – Önkormányzat megállapodás, amely a megyénkben legmagasabb terhet ró a 

lakosságra, (a Somogyi Hírlapban volt olvasható a táblázat ) felvet további aggályokat. 

Erkölcsileg elfogadható-e a lakosság Önkormányzat által bújtatott megadóztatása 

(köbméterenként kb. 200 Ft), a kommunális adón felül! Elfogadható-e a korábbi számban 

adott DRV válasz, melyben az extrém magas üzemeltetési költségekkel magyarázza a magas 

vízdíjat? Tételesen, egy köbméter víz- szennyvíz szolgáltatási költségét sehol nem írja le, de 

nem kell túlságosan nagy fantázia azt elképzelni, hogy a tényleges költségek többszörösét 

fizettetik velünk! Nem lenne-e tisztességesebb, és főleg lakosságbarát lépés, ha az 

Önkormányzat saját kezébe venné a működtetést? Ezt több település megtette, és egyre több 

fontolgatja. 

 

Aggodalomra ad okot az a rendszeresen visszatérő sajtóhír, mely szerint a Kormány eladni 

készül az ország vízkészletét. Ott, ahol a vízszolgáltató tulajdona a vízmű, és nem csak 

üzemeltetője, ott egyszerűbb a helyzet, de miként valósul meg ez az önkormányzati, 

valamikori tanácsi tulajdonú törpevízművek esetében, mint például a miénk. 

Milyen zsarolásnak lesz kitéve egy-egy település kivéreztetett önkormányzata, hogy ezt az 

öngyilkos lépést megtegye? 

Mindezek megbeszélése, nem érne-e meg egy lakossági fórumot, ahol érvek, és ellenérvek 

ütköztetésével kialakítható lenne egy mindenki által elfogadható stratégia? Abban a tudatban, 

hogy a helyzet sokkal aggasztóbb, mint egyesek hiszik, mindenki véleményét várva, őszinte 

tisztelettel. 

Dr. Huszár Zoltán 
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Tűzoltósági hírek 

 

Először is köszönjük a lehetőséget, hogy ismét alkalom nyílik az újságban való megjelenítésre. 

A tűzoltóság napi életét illetve a fontosabb eseményeit, valamint röviden a 2008. évet szeretnénk tudatni a 

tisztelt olvasókkal. 

 

Hogy mi is történt 2008. évben? 

Összesen 104 esetben vonultunk káresetekhez, amely vegyesen tűz –illetve műszaki mentések voltak. A 

becsült kárérték 33.155.000 ft, a becsült megmentett érték 339.404.000 ft-ra tehető. Helyi viszonylatban, 

azaz Böhönyén 33 esetben hívták a tűzoltók segítségét 10 alkalommal tűz, 23 esetben műszaki mentést 

kellett végrehajtani. Becsült kárérték 8.120.000 ft, becsült megmentett 57.950.000 ft-ra tehető.  

 

2009. május 02.-án megemlékezést tartottunk a tűzoltóságnál, megünnepeltük a Szent Flórián napját 

(05.04.). A megemlékezésen közel 100 fő vett részt, amelyen rövid műsor keretén belül az új kondi terem 

(amelyet támogatásként kaptunk) és szolgálati érdemérmek kerültek átadásra, majd ezt követte a szobor 

koszorúzása is. A délutánt egy nagypályás barátságos labdarúgó mérkőzés, és 11-es rúgó verseny zárta. 

Végezetül, de nem utolsó sorban ezúton is szeretnénk gratulálni kollégánknak Sámóczi Alexnek a gyermeke 

születéséhez, aki május 26.-án született és immár a testületünk legifjabb tűzoltó csemetéje 

 

Május 30.-án Nagyszakácsiban került megrendezésre az önkéntes tűzoltóverseny. 800 liter/perc 

kismotorfecskendő szerelésben indultak csapataink. Minden korosztályban indultunk, összesen 6 csapattal. 

Első helyezést értek el: a gyerek fiú, gyerek lány, ifi fiú, ifi lány, és felnőtt férfi csapataink. 

Felnőtt női csapatunk harmadik helyezést ért el. 

 

A csapatok tagjai: 

1. Gyerek fiú: Banicz Roland, Bóka Tibor, Fülöp Maximilián, Kovács Tamás, Lassú Márk, Orsós János, 

Tóth Viktor, Varga János 

2. Gyerek lány: Ádám Ágnes, Bálint Szabina, Fabu Dalma, Furdi Bianka, Gáspár Jennifer, Horváth 

Henrietta, Horváth Réka, Kiss Rita 

3. Ifjúsági fiú: Bakos Adrián, Gombai Gábor, Hidasi Tamás, Horváth Bence, Horváth Péter, Papp 

Gábor, Peti János, Szabó Gábor 

4. Ifjúsági lány: Dézsi Alexandra, Fülöp Jennifer, Gáspár Zsuzsanna, Géczi Zsófia, Göncz Noémi, 

Korosecz Eszter, Nagy Erika, Szabó Vivien 

5. Felnőtt férfi: Androsics Miklós, Beck Roland, Benczik Gábor, Jasek Attila, Kopácsi Zsolt, Kovács 

Bálint, Molnár Zoltán, Szita Ferenc 

6. Felnőtt nő: Ádám Ildikó, Ángyán Krisztina, Balogh Katalin, Barta Zsuzsanna, Gschwindt Petra, 

Mencseli Brigitta, Szép Nóra, Táskai Vivien, Tóth Anett 

A gyerek, ifjúsági és a felnőtt női csapat kiváló felkészítését Molnár Zoltán, a felnőtt férfi csapat 

felkészítését Jasek Attila végezte. 

 

2010. évben Böhönye ad otthont, az önkéntes versenynek, amely az egyesület 120 éves jubileumi 

megemlékezéssel együtt kerül megrendezésre. 

 

2009. augusztus 10-17. közötti időszakban tűzoltó táborba visszük a gyerek-, illetve ifjúsági csapatokat, 

amelyhez segítséget kérnénk. Anyagilag illetve az út lebonyolításhoz akár kisbusz, akár személyautó vagy 

üzemanyag hozzájárulásra lenne szükségünk. A tűzoltóságon várjuk a támogatókat. 

 

Mencseli Imre 

         parancsnok 
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Iskolánk hírei 

 

Tavaszi sikereink – kiemelkedő versenyeredmények a közelmúltból 
 

Kálti Márk Országos Történelem Tesztverseny – Budapest: 

5. helyezett: György-Dávid Valentin 8. a osztály 

7. helyezett: Farkas Veronika 6. osztály 

8. helyezett: Bencze Balázs 5. a osztály 

Régészek csapata 2. helyezett lett az Országos Levelező Történelmi Versenyen. Csapattagok: 

Ihárosi Balázs, Németh Patrik, Zarka Viktor 6. osztályos tanulók.  

Kis történész – csapat 3. lett: Balogh Brigitta, Gelencsér Ágnes, Gelencsér Anna, Kovács Éva. 

A történelem versenyek felkészítő tanára Klauz Istvánné. 

 

A Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny megyei fordulóján Balogh 

Brigitta 6. osztályos tanuló 5. helyezést ért el. 

Vida Norbert 8. b osztályos tanuló pedig a Herman Ottó Országos Biológiai Verseny megyei 

fordulóján ért el dobogós helyezést, 3. lett. 

Brigit és Norbit Nagy Attila István készítette fel a versenyre. 

 

Tanulóink szavalóversenyre is beneveztek, így jutott be a József Attila Szavalóverseny 

megyei fordulójába Ádám Ágnes (8. b), Kerpács Xénia (8. b), Farkas Anna (6. o.). Felkészítő 

tanáraik: Fülöp Andrea és Gelencsér Judit. 

 

Három tanuló is szép sikereket ért el a TDK rövidítéssel megismert Kutató Gyerekek 

Országos Konferenciáján. Budapestre, az országos döntőre is eljutottak. Itt Ádám Ágnes (8. 

b) és Kapronczai Réka (6. o.) kategóriájukban II., míg Fülöp Lili (4. o.) III. helyezett lett. 

Mindhármukat Szijártó Henrikné készítette fel a versenyre. 

 

A marcali Noszlopy Általános Iskola környezet versenyén a 4. osztály IV. helyezett 

lett.  

A Mikszáth Utcai Iskola rajzversenyét Peresztegi Anna Kata nyerte meg. A komplex 

anyanyelvi versenyen Kövesdi Bálint (4. o.) IV. lett.  

 

Nemesviden idén is megrendezték a Ki(s)számoló című matematika versenyt. A 

következő eredmények születtek: Laki Bence (1. a) II. helyezett, Tóth Máté (3. b) IV. 

helyezett, Vida Bálint (4. o.) III. helyezett, Molnár Dominik (1. b) IV. helyezett lett. 

 

Festetics Napon az alsósok Komplex Anyanyelvi Vetélkedőn vettek részt, melynek 

témája Bálint Ágnes Mazsola című meséje volt. Orsós Viktória (3.a), Tóth Máté (3. b), 

Hagyánek Sára (4. o.) és Lábodi Patrícia (4. o.) II. helyezést ért el csapatával. 

A fenti tanulókat felkészítő nevelők: Fülöp Andrea, Máté Józsefné, Bekesné Nagy 

Valéria, Szijártó Henrikné, Horváthné Ádám Erika.  

 

 

Újfent gratulálunk tanulóinknak, felkészítő tanáraiknak! Egyben köszönjük nekik, hogy 

van mire büszkének lennünk. További sok sikert kívánunk nekik, bízva benne, hogy a 

többieknek is kedvet csinálnak a szorgalmas tanuláshoz, versenyzéshez.  

 

Kalocsai Katalin 
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Mesterhármas erdélyi vendégekkel 

 

Az ez év május 23-án rendezett falunap különlegessége volt, hogy testvértelepülésünk, 

Gyimeközéplok küldöttsége is megtisztelte rendezvényünket. Péntek esti érkezésüket lázas 

készülődés előzte meg: 2,5 napos itt tartózkodásukat a Csillagösvény Egyesület, és az 

Önkormányzat közösen szervezte. Szép példája, és igazolása a magyar vendégszeretetnek az a 

tény, hogy minden vendéget el tudtak szállásolni böhönyei családoknál (18 helyen), 

vendégfogadásra túljelentkezés is volt. 

 

Péntek este a Diófa vendéglőben közös vacsorán ismerkedtek vendéglátók és vendégeik. 

Szombaton délelőtt a parkban egy gyönyörű megemlékezésen vehettünk részt. Gelencsér Judit 

tanárnő Irodalmi Színpadának, rendkívül magas színvonalon koreografált megemlékező 

műsora könnyeket csalt a szemekbe, tekintet nélkül arra, hogy a határ mely oldalán él is a 

magyar. Az ünnepség keretében adták át a falu lakóinak a parkban elhelyezett összefogást, 

összefonódást jelző kopjafát, mely Kücsön Norbert asztalos mester alkotása. 

 

A megemlékezéssel párhuzamosan zajlottak a focipályán is a délelőtti rendezvények, 

megnyitó, főzőverseny, gyermekprogramok… 

 

A főzőverseny nyertesei:  

1 Borbarátok: boros káposzta 

2 Csillagösvény: csípős csülökpörkölt 

3 Horgász egyesület: halászlé 

 

Amíg a zsűri a versenyműveket ízlelgette, Perák László és Gönczöl György Jó ebédhez szól a 

nóta című összeállítását hallgathatta a közönség. 

 

A falunap programjainak költségét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által 

kiírt Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) pályázatán elnyert 500.000 Ft + 

ÁFA biztosította. A támogatás továbbá tartalmazta a meglepetésvendégként beharangozott 

Cuba Ritmo előadását. A kicsik ingyen lovagolhattak, légvárazhattak egész nap. A délutáni 

program néptáncos produkciói között szerepelt Gyimesközéplok, „Ordasok” táncegyüttese, a 

Roxinház, Ősz Gabriella operett bemutatója, Béla és a haverok élőzenés koncertje, Mosoly-

Mix összeállítás, Desperádo együttes koncertje, tűzijáték, karaoke vetélkedő, zárásként a 

böhönyei Coctail zenekar szolgáltatta a bál talpalávalóját. 

Az időjárás is kedvezett a rendezvénynek. 

 

Vasárnap délelőtt a vendéglátó családok önállóan szerveztek programot, a faluháznál délben 

közös ebédre várták a vendégeket. Délután nagy sikert aratott a bortúra, id. Ádám Zoltán, 

Hernesz Imre, Lóth György, Molnár József, Papp Sándor, Répási László saját borospincéjébe 

hívta a vendégeket egy kis kóstolóra, baráti beszélgetésre, nótázásra. 

 

A Mesterhármas sorozat két további rendezvénye: 

Segesd: július 26. 

Nagybajom: augusztus 23-24. 

 

Megköszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak a rendezvények sikeréhez. 

Dr Savanyó Józsefné 
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Borverseny, tizedszer! 

 

Március 21-én rendeztük meg immár tizedik alkalommal a hagyományos tavaszi 

borversenyünket. Most először – hagyományteremtés szándékával – meghirdettük a 

„Borászfeleségek pogácsaversenyé”-t is. 

 

A kerek évforduló ürügyén a megszokottnál tágasabb helyen, a sportcsarnokban, 

ünnepélyes keretek között tartottuk a rendezvényt. A borminták begyűjtése délelőtt kezdődött, 

és mire a bíráló bizottság megérkezett  az asztalon sorakozott a felhozatal: 122 palack bor! 

Ebből a Borbarát Kör tagjai 44 féle vörösbort, 32 féle fehérbort, és 3 féle rozét hoztak. 

Vendégeink 26 féle vörösborral, 16 fehérborral és egy csemegeborral neveztek. 

 

A Trunkó Ferenc /2003-ban az év borásza volt Somogyban!/ vezetésével és 

iránymutatásával megalakult kétszer négyfős zsűri névtelen mintákat értékelt, húszpontos 

bírálati rendszerben, melynek eredményeként kialakult a sorrend: 19 bor aranyérmet, 46 

ezüstérmet, és 38 bronzérmet kapott. 

 

Az eredményhirdetésre az esti borászbálon került sor. A zsűrielnök értékelő szavai 

után Albertus József vezette a „Somlói Borlovagok Rinyamenti Klubjának” ünnepélyes 

bevonulását. Középkori hangulatot idéző egyenruháikban ők adták át a kiérdemelt 

okleveleket. Vörösbor kategóriában aranyérmet nyertek: Albertus Pincészet /4 féle 

borral/, Dr. Schwartz Viktor, Suminszki László, Németh János, Bödő Lajos és Szabó 

Emil. Fehérbor kategóriában aranyérmesek: Ádám Zoltán /2 féle borral/, Farkas Imre, 

Albertus Pincészet, Varga Zoltán, Lengyel József és Bödő Lajos, rozé kategóriában 

Albertus Pincészet. 

 

A legmagasabb pontszámot elért borok megkapták a Böhönye legjobb bora 2009-ben 

címet, és a vele járó díszes serlegeket. A legjobb vörösbor az Abertus Pincészet Cabernet 

Savignonja, a legjobb fehérbor Ádán Zoltán Irsai Olivérje lett. Különdíjat kapott 

Böhönye legjobb Othellója, amelyet Németh János készített. 

 

Nagy sikert aratott az asszonyok körében a „Borászfeleségek Pogácsaversenye”. A 

Tóth Mihályné által vezetett nemzetközi zsűrinek komoly kihívást jelentett a 26 féle pogácsa 

megkóstolása és értékelése. A második és a hatodik helyezett között tizedpontok határozták 

meg a sorrendet. Hatodik lett Farkas Anikó borkóstolós sósperece, negyedik-ötödik 

Kőműves Klára káposztáspogácsája, és Bödőné Dr. Molnár Irén sonkás pogácsája. 

Harmadik díjat /oklevelet, sodrófát és a vele járó ragtapaszt/ Szabó Krisztina kolbászos 

kiflije kapott. Második lett Ádám Sára krumplis pogácsája /oklevél és „ezüst” 

pogácsaszaggató készlet a jutalma/. Böhönye legjobb pogácsáját ezúttal Kiss Lászlóné 

sütötte meg, hájas pogácsa formájában /az oklevél mellé konyhai mixergépet kapott/. 

 

A báli hangulatot a műsort adó vendégeink alapozták meg: először a segesdi Perák 

László nótacsokrának tapsolhattunk, majd a Böhönyéért-Somogyért Egyesület Mosoly-Mix 

csapata kezdett fergeteges szórakoztatásba. 

 

Nem csoda, hogy kivilágos-kivirradatig tartott a mulatozás, ehhez kiváló zenészek 

húzták a talpalávalót. 

Hernesz Imre 
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Florence Nightingale 

 

 
Május 12-én tartják az ápolónők világnapját, annak az angol nőnek születésnapján, aki 

kidolgozta a modern ápolási elveket, és az ápolónői munkát megbecsült hivatássá emelte. 

Nevét Firenzéről kapta, a városról, ahol született. Az előkelő társasághoz tartozó gazdag 

szülők két lányukat a kor igényeinek megfelelően nevelték irodalmat, nyelveket, zenét és 

rajzot tanultak, és készültek a rangjuknak megfelelő házasságra. 

 

Florence azonban kilógott a sorból. Nem akart férjhez menni, szociális problémák iránt 

érdeklődött, rendszeresen látogatta a környékbeli családok betegeit, bejárt a kórházakba. 

Családja elszörnyedt, a korabeli kórházak többnyire sötét, piszkos helyek voltak, tanulatlan, 

nemritkán iszákos személyzettel. Figyelmének elterelésére szülei európai körútra küldték 

Florencet. Hazatérése után Florence meggyőzte szüleit, és visszatért Kaiserswertbe, ahol 

elvégezte a három hónapos nővértanfolyamot. Az itt tanultakon kívül komolyan 

tanulmányozta a különböző kórházak ápolási szokásait, és terveket dolgozott ki hatékonyabb, 

humánusabb módszerekre.  

1851-ben a Hospital for Invalid Gentlewomen főfelügyelőjének nevezik ki, ahol megvalósítja 

elképzeléseit. 

 

A kórházi ápolási munkájának irányítása mellett cikkeket, tanulmányokat ír az ápolónői 

munka és a kórházi környezet megreformálása érdekében. 1854-ben cikkek jelentek meg a 

Timesban, hogy a krími háború angol sebesültjei rendkívül rossz, elhanyagolt körülmények 

között, ellátatlanul szenvednek. 

Sidney Herbert hadügyminiszter, aki ismerte Florence tevékenységét, felkérte, hogy vegyen 

részt a katonai kórházak munkájában. Florence Nightingale 1854. novemberében érkezett 

Scutariba az általa kiválasztott 28 ápolónővel. Az orvosok, mivel női ápolók eddig nem 

dolgoztak a katonák között, eleinte bizalmatlanul fogadták őket, azonban néhány nap alaltt 

bebizonyították hozzáértésüket. 

 

A szigorú higiéniai szabályok és a jobb ellátás eredményeként a katonai kórházakban 

drámaian csökkent a halálozási arány. A katonák komolyan tisztelték, és mivel lámpájával 

kézben éjszaka is ellenőrizte állapotukat, a „lámpás hölgynek” hívták. A fronton és a betegek 

között töltött kemény munka Florence egészségét is megtámadta, amelyet teljes mértékben 

sohasem nyert vissza. 1859-ben közreműködésével alakult meg az első „Visiting Nurse 

Association” (körzeti ápolónők egyesülete), 1860-ben pedig megalapította a „Nightingale 

Training School”-t, amely a modern nővérképzés modelljévé vált. A próbaidős nővérek itt 

egyéves képzést kaptak, amely elméleti, de főleg gyakorlati munkából állt.  

 

Az évek során Florence Nightingale munkásságát nemcsak Angliában, de az egész világon 

elismerték. Nemzetközi tekintélynek számított az ápolástudomány területén, több, mint 200 

cikket, tanulmányt, könyvet publikált.  

A polgárháború idején az Egyesült Államok tőle kért tanácsot a sebesült katonák ellátásához. 

Munkássága elismeréseként 1883-ban Viktória királynő a „Royal Red Cross”-al tüntettek ki, 

1907-ben pedig elsőként a nők között, megkapta az „Order of Merit” (az angol becsületrend) 

érdemrendet. 1910. augusztus 13-án kilencvenéves korában hunyt el.  

 

Közreadta: Kocsis Istvánné Zsuzsi 
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Háztáji  nyáron 

  

Medárdi eső 

 

„Medárd nekünk megártott, 

alaposan bemártott, 

három hete csak zuhog, 

ázik a bab s a murok, 

petrezselyem zöldje is 

és a holtak földje is. 

Ázik, ázik a búza, 

fejét a víz lehúzza, 

beillene zsenge nádnak: 

bokán fölül vízben állhat...” 

Csoóri Sándor 

 

Fura egy tavaszunk volt: márciusban nyár lett! Az ügyesek gyorsan el is ültettek-vetettek 

mindent, és várták a csodát, amint a tehetetlen kis magból élő növényke serdül. Így is lett 

azokkal a növényekkel, amelyek hideg talajba is vethetők (petrezselyem, sárgarépa, hagyma, 

retek, zöldborsó stb.) Más növények (uborka, tökfélék, zöldbab, kukorica stb.), 8-12 C fokos 

talajhőmérsékletet kívánnak. Ezt a talaj szintje alatt 12 cm-rel mérik, és mindig jócskán eltér a 

levegő hőmérsékletétől. Tavasszal alacsonyabb, ősszel magasabb annál. 

 

De most már nyár lesz nemsokára, kikeltek az új vetések, túl vagyunk a fagyosszenteken, 

túl Orbán napon is. Feladat bőven adódik a kertekben, a talajból ilyenkor kelnek ki a 

legerőszakosabb gyomnövények, de szinte minden kórokozó és kártevő is ebben az 

időszakban veszélyeztet leginkább. 

  

1. Gyümölcsöskert 

  

A korai, szép tavasznak köszönhetően jól kötöttek a csonthéjas gyümölcsök virágai, és 

kiemelkedő termésre számíthattunk. Egészen április 29.-éig, amikor is a falu nyugati felét a 

szőlőheggyel együtt egy kiadós jégverés érte. A legérzékenyebb időszakában volt ekkor 

cseresznye, meggy, szilva és barack, hatalmas minőségbeli károk keletkeztek. A mennyiség 

még így is jelentősnek mutatkozik, a sárgabarack esetében gyümölcsritkítást kellett végezni. 

A sérült levelek, gyümölcsök nyitott kaput tártak a támadásra kész gombabetegségek és 

kártevők előtt, így nagyon korán indítani kellett az intenzív növényvédelmet. 

 

Már védekezni kellett monília, varasodás, és lisztharmat ellen továbbá levéltetvek 

körtelevélbolha, gyümölcsmolyok, gyümölcslegyek és atkák ellen, és folytatni kell, 

rendszeresen legalább 10-14 naponta. Ha már közeleg az érés, mindig figyeljenek a 

növényvédőszerek élelmezési várakozási idejére (a legrövidebb idő, aminek a permetezéstől a 

fogyasztásig el kell telni, 3 nap).  
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2. Szőlő 

  

Még a legkorábbi szőlők is másfél-két hónap múlva érnek, itt a várakozási időt nem kell 

számítanunk. Most a szőlő virágzásánál tartunk (persze a fajták különböző időpontban 

virágoznak, így ez több hétig húzódik).  

 

Mindenkinek ajánlom, aki teheti, langymeleg alkonyon töltsön egy kis időt virágzó 

szőlőtőkék között. A jelentéktelen kis fürtök mámoros illatot árasztanak, olyat, amit 

felidézhetünk majd egy-egy pohár borban a fagyos téli napokon. 

 

Régen, nagyapáinktól úgy tanultuk: a virágzó szőlőben nem szabad munkát végezni. Ez 

nem így van, a növényvédelmet nem függeszthetjük fel ilyen hosszú időre. Kifejezetten ekkor 

kell védekezni a szürkerothadás ellen. Virágzás kezdetén és végén (meg mégegyszer 

zsendüléskor). Virágzás végén a szőlőmolyok képesek megfelezni a várható termést, és a 

peronoszpóra meg a lisztharmat sem vár amíg vége a virágzásnak. 

 

Külön-külön minden betegségre kapható kis kiszerelésben is növényvédőszer. 

  

3. Konyhakert 

  

Júniusra betelt a konyhakert, sőt nemsokára másodvetésekre kerül sor a betakarított 

zöldborsó, zöldbab után (de figyeljünk: utóbbiak közül néhány fajta a szedés után új virágokat 

hoz, és termést nevel).  

 

Betegségek, kártevők tömegére lehet számítani konyhakerti növényeinken. Szinte mindről 

írtam vagy beszéltem már az elmúlt években. Most a sárgarépalégyre hívom fel a figyelmet. 

Nagy károkat képes okozni, de csak ősszel szoktuk észrevenni, amikor felszedjük a keresztül-

kasul átfurkált, ürüléktől szennyezett gyökereket.  

 

A sárgarépalégy lusta rovar, mindig a helyszínen telel át a talajban, és április-májusban 

rakja bele petéit a kikelt sárgarépa, petrezselyem, zeller talajközeli gyökérnyakára. Ha már 

nagyobb a répa, befúr a répatestbe, és ott éli tovább az életét, míg kifejlett rovar lesz belőle. 

Évente 2-3 nemzedéke van, különösen a július-augusztusi rajzás károsít. Európa hűvösebb 

részein vetőmagcsávázással védekeznek ellene, később felszívódó rovarölőszerrel öntöznek. 

Nálunk nincs engedélyezve módszer, így a repülő rovarok ellen kell védekeznünk. Erre is az 

egyetlen lehetőség a ragadós sárgalap használata, ami színével csalogatja a kártevőket, 

amelyek a ragacsba tapadnak. A ragadós sárgalap a legyek mellett jelzi még a levéltetvek, 

liszteskék, szúnyogok és levélbolhák megjelenését is, így ezek ellen időben tudunk védekezni. 

Jó kertészkedést kívánok!                                              Hernesz Imre 

Agrármérnök, szaktanácsadó 

 

Vásár? 

 

Több böhönyei, és vidéki vásárlátogató hiányolta az utóbbi időben, a korábban rendszeres havi      

 vásárokat. A Képviselőtestület,  már napirendjére tűzte a kérdést, de igenlő válasz      

 egyenlőre nem születhetett. Az előző vásárok alkalmával jelentősen nőtt a kerti lopások, 

betörések száma, és a jelen közegészségügyi követelményeknek sem felel meg a vásártéri 

szabadterület.                                                                        Kovácsné Balogh Éva 
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Voltunk, lettünk 

 (Anyakönyvi rovat) 

 

Szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit: 

 
Horváth Dominik 2009. 03. 18 

Sutyor Tímea és Horváth Tamás kisfia 

 

Bogdán Krisztofer 

Bogdán Margit kisfia 

 

Horváth Gergő Krisztián 

Hajdu Anita és Horváth Krisztián kisfia 

 

Sámóczi Bálint 

Fisli Franciska és Sámóczi Alex kisfia          

( a fényképen is) 

 

Gál Zsolt 

Mester Bernadett és Gál József kisfia 

 

 

Kegyelettel emlékezünk a közelmúltban eltávozottakról: 
Varga László, élt 65 évet,     Magyarosi István, élt 79 évet,   Ángyán Ferencné, élt 73 évet, 

Molnár József, élt 83 évet,      Landek János, élt 76 évet,       Orsós Józsefné, élt 65 évet,       

                                                   Major György, élt 36 évet. 

 

Kis színes híradás 

Elveszett- megkerült: 
A parkban, a templom közelében egy nagy kulcscsomót, és egy napszemüveget találtak, 

egymás mellett. Aki elveszítette, ismeri ezek különleges ismertetőjegyeit, ha beazonosítja, 

átveheti a Körjegyző Úrnál. 

 

Étkezési burgonya eladó:   Fejes Oszkárnál, Böhönye, Ady u.  3       

 

Morzsolt kukorica eladó: Varga Jánosné Icánál, Böhönye, Dózsa krt. 42  

 

Egészségi állapot felmérés: Azok a böhönyeiek, akik levelet kaptak a lakosság 

egészségi állapotát felmérni célzó adatgyűjtésről, kérjük, mihamarabb válaszolják is meg azt. 

Akinek nem áll rendelkezésére a kitöltéshez szükséges internet, nyitvatartási időben ingyenes 

géphasználatot, és segítséget is kaphat a könyvtárban. Kérjük, éljenek a lehetőséggel!!! 

 

Köszönetet mondunk Gálné Horváth Piroskának a gépelésben nyújtott segítségért, 

és további köszönet illeti Ács Attila Körjegyző Urat, és Dr. Szijártó Henrik Polgármester 

Urat a fotók közreadásáért. 

Ezen újság egy példányának nyomdai költsége 179 Ft. Ön azért fizetett 150 Ft.-ot, mert a lap 

elkészítését a Borbarát Kör, 10. 000 Ft-al támogatta. Hálás köszönet érte!! 
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Iskolás foci 

 

Az iskolai focicsapatok az idei tanévben két programban is részt vettek labdarúgó-tornákon. 

Nagy Attila István tanár úr készítette fel a csapatokat. Egyik torna a Diákolimpia, a másik a 

Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség „Neptunusz” (ovis foci) és „Uránusz” (iskolai foci) 

elnevezésű programja. 

Az iskola különböző korcsoportjai mindkét programban jó helyezéseket szereztek. 

 

A Diákolimpián a III. korcsoport szerepelt legjobban. Marcaliban megnyerték a körzeti 

döntőt, így jutottak a Csurgón rendezett megyei tornára, ahol 5. helyen végeztek. A IV. 

korcsoportos teremlabdarúgó körzeti döntőn IV. helyezett lett. III. korcsoportban I. helyen, II. 

korcsoportban II. helyen, I. korcsoport II. helyen végeztek. 

 

Az I. Belső-Somogyi Kispályás Labdarúgó Tornát Nagybajomban rendezték meg, itt a megye 

legjobb csapatai mérkőztek meg. A II. korcsoport IV. helyezést, az I. korcsoport III. helyezést 

ért el.  

 

Az OMV Gyermek Labdarúgó Bajnoki Torna (Neptunusz, Uránusz) körzeti fordulóiban 

Lengyeltótiban I. kcs. I. helyezett lett, II. kcs. szintén I. helyezett. Így a csapatok a megyei 

döntőbe jutottak, Fonyódligetre. Az ovisok itt II. helyen végeztek, csak Siófok bizonyult 

jobbnak. Az I. kcs. pedig megyei V. helyet szerzett.   

 

Az ovis csapatban játszottak: Jasek Márk, Fekete Zoltán, Gelencsér Antal, Nagy Botond, 

Szabó Patrik, Hornung János, Pintér Márk, Bojtor Alex, Varga Erik, Vuksan Krisztián, Fehér-

Opletán Bertalan, Szabó Csaba. A csapatban a legtöbb gólt lövő játékos Nagy Botond lett. 

 

Az I. korcsoportban Géczi Dániel, Szabó János, Schiszler Ádám, Balogh Lajos, Orsós Patrik, 

Fonyó Richárd, Horváth Barnabás, Lassú Martin, Molnár Dominik, Garai Norbert, Horváth 

Ádám, Vuksan Gábor, Kurucz Szabolcs játszottak.  

 

         Kalocsai Katalin 

 

Takács Balázs tanár úr szivacskézilabdásainak országos sikeréről, és egyéb sporthírekről 

részletesen olvashatnak következő számunkban. 

 

 

Vadászat 

 

 

Hideg szél süvít át a 

Les deszkáin át. 

Belül büszkeség feszít, 

Hogy húzhatom 

A fegyverem szíját. 

 

 

Lassan feljön a Hold, és a csillagok, 

Miközben a földre bámulok. 

Zizeg a levél, zörög az avar, 

Nyugalom. Semmi sem zavar… 

Árnyékok játéka a nyugvó Nap 

És a kelő Hold között, 

S egy ember, aki zöldbe öltözött. 

 

Roberto de Gumless 



 

Kiadja: Böhönyéért-Somogyért Egyesület, internetes elérhetőségünk: www.bohonyeert.hu 

Felelős kiadó: Kovácsné Balogh Éva 

Alapító: Kovácsné Balogh Éva      Főszerkesztő: Bonczek Ágnes 

Munkatársak: Hernesz Imre, Hosszú Lászlóné, Kalocsai Katalin, Kovácsné Balogh Éva, Molnár József, Rádics 

Zsolt, Dr. Savanyó Józsefné, Szépné Németh Andrea, Takács Balázs, Tóth Mihályné 

Megjelenik negyedévente. Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. 7400 Kaposvár, Városház u. 1. 

Következő szám: 2009. szeptember 1. 

 

  Rólunk – Nekünk                                                                                                    2009. június 3. 

 

 

Most add a szívedet 

 

Most add a szívedet, 

Tedd az enyém mellé! 

Úgy jó, ha poros a képed 

Polcomon; az teszi széppé. 

Ó, régóta ott van már,  

Nem mozdul, biztos a helye. 

Elmúlt sok Tavasz, sok Nyár, 

És sok szép emlék vele. 

És szabadon szeretünk, 

Nem kell falakat törnünk. 

Már rég ilyen az életünk, 

Bármilyen is az ég fölöttünk. 

Tedd hát szívedre kezed! 

Egy séta élvezet veled. 

Álmokat szórunk az avarba, 

Aki ellopja, az jön zavarba. 

Miénk még az egész világ, 

Szóljon hát egy hangos, vivát! 

 

Éjféli ébredés 

 

Amikor éjféltájban felébredek  

Minden izzadt gyertyaszag, 

Mégsem tölt el rémület, 

Csak nézem a falakat. 

 

Kormot kotrok képeimre, 

Ecseteim sárba dobom; 

Emlékszem az éveimre, 

’Mikor az utcát rovom. 

 

Csönd van most és sötét, 

Csak eltévedt fény libben. 

Úgy érzed, kilép mögéd, 

’S már mennél innen. 

 

De nem lehet. 

Mert máshol a helyed, nem leled. 

 

Sötét fények 

 

Körömig égett gyertyacsonk, 

Lángja mégis, hogy ragyog! 

Homályos betűk és számok… 

Köztük még én is ott vagyok. 

 

Néz rám egy kép. 

Olyan… ismerősnek tűnik. 

Nem túl szép, 

De néz, és nem szűnik. 

 

Nem látok fényt az éjben, 

Csak egy ház ablaka világít, 

De az sem túl mélyen, 

S a sötét, most megállít. 

 

Kezem előrenyújtom, 

Tapogatva tömör csöndet. 

Megyek tovább úton; 

Jobbra villamos csönget. 

 

Betévedtem valami civilizációba. 

Itt a sokaktól szeretett káosz. 

Elment a rend vakációra… 

Félek itt. Ez nekem rossz. 

 

Újra tapogatok, 

Kevés kiút van; Keresek. 

Kiálltok: Várjatok! 

S aztán sötéten elesek. 

 

**************************** 

Talán sikerült valami régit, szépet 

Felidéznem. 

Ha jó lett mondd! Ne kelljen 

Megkérdeznem. 

        Roberto de Gumless 

 

Köszönetet mondunk böhönyei költőnknek, hogy gondolatait megosztotta velünk. 
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Falunap 2009. május 23. 

            
Kopjafaavató a parkban     Az Irodalmi Színpad műsora 

 

            
Erdélyi vendégeink, és vendéglátóik        Népszerű volt a légvár és a kalandvár 

 

                          
Jamaicai, vagy Böhönyei trombitás?   Fergeteges Mosoly-Mix produkció 


	9-1
	9-2,3,4
	9-9,10
	9-11
	9-12
	9-13
	9-14
	9-15
	9-16
	9-17
	9-18
	9-19,20
	9-21
	9-22
	9-23
	9-24



