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Böhönyéért – Somogyért Egyesület hírei 

 
 
2009. július 25-én a „Somogyi Mesterhármas” következı programjára került sor: Segesd 
községben falunap és prószaparádé volt. A délutáni színes mősorban mindenki találhatott 
kedvére valót: volt néptánc, tőzoltó bemutató, palotás, dalárda, kötélugró csoport, hastánc, 
karaoke-show, sztárvendég: Baby Gabi. Fellépett az Egyesület „Mosoly-Mix” csapata is, és 
nagy sikert aratott. Jól szervezett, jó hangulatú, vidám napot töltöttünk együtt. Mindenki jól 
érezte magát. 
 
Az Egyesület ebben az évben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Ebbıl az alkalomból 

rajzpályázatot hirdetünk az idén 10 éves gyerekek számára! 
Bármirıl rajzolhattok, ami veletek, vagy környezetekben történt az elmúlt 10 esztendıben. A 
rajzokat az iskolában Ribáné Hosszú Valéria tanárnınek adjátok le. A rajzokat a Szív napi 
rendezvényünkön mutatjuk be a falu lakosságának. A három legjobb rajzot készítı gyermeket 
megjutalmazzuk, de valamennyi rajzoló kap csekély ajándékot. 
A 10. évfordulós ünnepi közgyőlésünkre elıreláthatólag október hónapban kerül sor. 
 

2009. szeptember 5-én (szombat) „Családi napot”  tartunk a faluháznál. Az elmúlt évben 
július végére szerveztük ezt, és elég kevesen voltak, de aki ott volt, nagyon jól érezte magát. 
Azért tettük az idén szeptemberre, mert talán iskolaidıben többen tudomást szereznek róla. Az 
eseményen játékos vetélkedıket szervezünk családok számára, egy család négyfıs lesz, két 
felnıtt és két gyermek alkotja. A felnıttek lehetnek akár nagyszülık is. Egyszerő, érdekes 
versenyeket tartunk, ami nem megterhelı az idısek számára sem. Mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk, gyülekezı a faluháznál délután kettıkor. Töltsünk együtt egy vidám délutánt! 
 

2009. szeptember 26-án (szombat) tartjuk hagyományos „Szív napja”  rendezvényünket a 
Kultúrháznál délelıtt 9 órától 12 óráig, ahol vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-szint, testzsír 
mérésre kerül sor, és véradásra is lehetıség lesz. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el az 
ingyenes szőrıvizsgálatra. 
Kérünk mindenkit, aki gyümölcs-, vagy egyéb adományával hozzá tud járulni, segítse 
rendezvényünk sikerét. 
 

Tóth Mihályné 
Egyesületi elnök 

 

Negyedévente megjelenı lap Böhönyeiektıl, Böhönyeieknek, Böhönyérıl. 
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Életem regényeÉletem regényeÉletem regényeÉletem 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 
 

(folytatás az elızı számból) 
 
1945. ıszén, egészen fel sem épülve a Kis Bakos Józsi elhívott a tőzoltószertárba és hamarosan tőzoltó is 
lettem. Elsı parancsnokom Bergel Gyula bácsi volt. Ettıl kezdve rendszeresen részt vettem a tőzoltásban. 
Beálltam a sorba, és részt vettem a paraszti munkában. Édesapámmal szántottunk, vetettünk, állatokat 
tartottunk. Voltam vadász is, de a kulákvilág kezdetén Gyenese Józsi, Kulcsár Feri és az én puskámat bevonták. 
Édesapámat kulákká minısítették, és 1951-1953-ig börtönbe is zárták. Emlékszem, az ávósok AM 202-es 
rendszámú Pobedával jöttek érte. 
Engem is el akartak vinni börtönbe, és Marcaliban Kozma hadnagy azt mondta, menjek haza, és hozzam a 
nagykabátomat is. Mondtam, hogy csak esıköpenyem van. Beérve Marcaliba, a Gelencsér kocsmában 3x3 dl 
bort kértem az asztalra, mintha barátaimat is vártam volna. Mind a hármat én ittam meg. Kellı bátorságra tettem 
szert. Amikor beértem a kapitányságra, Kozma hadnagy nem volt ott. Közben részeg rossz külsejő embereket 
vittek be a kapitányságra, és az egyik szobából nagy neszt hallottam. Benyitottam, és láttam ám, hogy a rossz 
külsejő emberek a kapitányra akarják dönteni az asztalt. Nagy jó napot köszöntem, a rossz külsejő emberek 
visszanéztek, a kapitány meg mondta, jöjjön csak, már vártam Önt. Közben jöttek rendırök, és levitték a 
pincébe a rossz külsejőeket. A kapitány azt mondta: Hegyi, most nekem segített, akkor én is segítek. Adja le a 
papírját, amivel leadta a fegyvert, magát meg nem keresik többet. 
A Kopári sarkon összetalálkoztam Kozma hadnaggyal, aki kérdezte: nem volt még bent? Voltam, és elmondtam 
mi történt. İ is megerısített, hogy menjek haza a dolgomra.  
Állatainkat is elhajtották, padlásunkat éveken keresztül lesöpörték. Amikor állatainkat az utolsó darabig 
kivezették az istállóból, lefényképeztem. Majd jött egy rendır, és a fényképezıgépemet is elvitték. 
Engem munkaszolgálatos katonának vittek el Kiskunlacházára, ahol fél évig teljesítettem szolgálatot. Egy 
brigádba 15-en voltunk beosztva, és teljesítményre kellett dolgozni. Egy munkavezetı hadnagy kivezényelt egy 
barátommal Kiskunlacháza külterületére ırzı szolgálatra, és saját magunkat láttuk el. Egyébként szabadságot is 
engedélyeztek. 
 
1956-ban tagja voltam a Nemzeti Bizottság Községi Szervezetének. Elsı ülésünket 1956. október 29.-én 
tartottuk. 
Elnök: Szíjártó Lajos 
Tagok: Pintér László  Göndöcz György 
 Hegyi József alsó  Szabó István (gyáva) 
 Paksicza István  Fazekas István (vasutas) 
 Dr. Rumi János  Csizmadia Ferenc 
 Szombat Ernı   Hegyi János 
 Kovács Lajos   ifj. Nyers József 
 Bakos István (kincses) Kápolna István 
 Papp Gyula   Németh Lajos 
 Máté Andor   Lukács János 
 Horváth György 
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Ekkor hoztunk határozatot a helyi Nemzetırség felállításáról. 
A Nemzetırség helyi szervezetének is tagja lettem, és szolgálatvezetı beosztásba helyeztek. Munka után 
minden este mentem a rendırségre, és szerveztem a másnapi szolgálatot. A szolgálatot a rendırökkel közösen 
láttuk el. Egy rendır és egy nemzetır volt együtt. Egyik éjjel már otthon voltam, és hallgattam a rádiót. A 
Himnusz elhangzása után a hazai rádióadó bemondta, hogy csapataink a szovjetekkel harcban állnak, és több 
nyelven megismételve háromszor bemondták, hogy segítség, segítség, segítség! 
Rögtön felöltöztem, és visszamentem a rendırségre, ahol már ott volt Füleki Vince parancsnok is. Reggelig 
vártuk, hogy kapunk-e parancsot feladat végrehajtására, de ilyen parancs nem érkezett. 
 
A forradalom leverése után, mint a Nemzeti Bizottság volt tagját, engem is kérdıre vontak, és meg is vertek. 
Azonban el nem hurcoltak, börtönbe nem zártak, igaz nem csináltam semmi kivetnivalót, és nem is bántottam 
senkit. A forradalom után továbbra is a földmőveléssel foglalkoztam, és ebben az idıben, 1958. febr. 15.-én 
házasságot kötöttem Fridrik Jolánnal, aki nemeskisfaludi volt. Házasságkötés után 1959-ig özv. Lukács Gézáné 
Zóka Katalinnak, nagynénémnek a földjét mőveltem, mivel férje Géza sógorom hirtelen meghalt, és ott maradt 
egyedül a leányával, Lukács Margittal.  
A termelıszövetkezet szervezésekor már a Nagybajomi Erdészetnél dolgoztam, ekkor született elsı 
gyermekünk János 1959. június 23.-án, leányom Zsuzsanna pedig 1960. augusztus 24.-én. 
A termelıszövetkezetbe csak édesapám, id. Hegyi János lépett be. Az erdészetet 1965-ben otthagytam, és 
feleségemmel együtt apósom Fridrik Ferenc birtokát mőveltük. 
Amikor apósom 1970-ben belépett a szenyéri termelıszövetkezetbe, én 1971-ben a Nagyatádi Vízügyi 
Társulatnál helyezkedtem el. Feladatom lett Böhönye, Segesd, Kutas és Beleg községek határában folyó Rinya 
patak és közvetlen befolyó árkának tisztítása, hidak átfolyásának biztosítása 32 km hosszúságban. 
Egyedül dolgoztam, de munkám során mindig velem volt egyedüli társam, a Sokol rádióm, és minden nap ebéd 
közben bekapcsoltam, és meghallgattam a híreket. 
Idıközben régi házunkat lebontottuk, újat építettünk. Gyermekeim megnıttek, fiam mezıgazdasági mérnök lett, 
leányom egészségügyi középiskolát végzett. Családot alapítottak, és három unokával ajándékoztak meg. Mivel 
mindig is szerettem a természetet, munka közben figyelhettem a madarak életét, és hallgathattam éneküket. 
 
A természet figyelése 1939-re nyúlik vissza, mikor a polgári elvégzése után megvettem elsı barométeremet, és 
attól kezdve, ha tehettem, minden áldott nap csak saját magam részére naplót vezettem az idıjárásról. A 
naplómat sajnos egy házkutatás során elvitték. 
A meteorológiai szolgálat hivatalos tudósítója - elıbb 108. számon nyilvántartott, ma a 27608. számú böhönyei 
állomásról -1997. január 1.-én lettem. 
A megfigyeléseket mai napig végzem, és havonta küldöm a jelentést a központnak.  
 
A mai napig tagja vagyok a Böhönyei Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek, melynek 1982-tıl 1997-ig titkára is 
voltam, és amennyiben egészségem engedi, minden közgyőlésen, mint mindig, részt is veszek. 
Mint azt korábban említettem, a vallásomat a mai napig gyakorlom, és az Egyházközösség gondnoki teendıit is 
elláttam 1966-tó 1995-ig, huszonkilenc éven keresztül, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 
 
Egész életemet az Istenben vetett hitem hatotta át, a vallásom gyakorlása adott erıt életem minden 
megpróbáltatásában, és tart életben a mai napig. 
Mindenkinek kívánom, hogy szép kort éljen áldással és békességgel. 

 
 

Lejegyezte: 
 

Molnár József 
nyugalmazott polgármester 

  Rólunk – Nekünk                                                                                                    2009. augusztus 27. 
 



 4 

 

Megemlékezés a Katolikus templom 

alapkıletételérıl 
 
Közeledik a böhönyei Római Katolikus templom alapkı letételének 66. évfordulója. Ez 
alkalomból kívánok megemlékezni ama nevezetes október 24.-rıl. Sokféle mende-monda 
kering az alapkıletétel napján történt amerikai bombázásról, és néha nagyon elferdítve az 
igazságot. 
A teljes igazság megismerése végett adom közre Vörös József akkori plébános Úr által írt 
feljegyzés teljes szövegét. 
Az írás az ünnepség lebonyolításáról és a résztvevı, meghívott vendégek személyérıl is 
hiteles tájékoztatást ad. 
Amennyiben igényt tart rá a lakosság, úgy az építés kezdettıl történı viszontagságos 
körülményeit, és a lelkes aktivistákat, és támogatókat külön írásban közre fogom adni. 
 
A böhönyei templom alapkı-szentelése és letétele 
1943. október 24.-én 
 
„A plébánia kis ajtajánál sorban állottak az elemi iskolások a körmeneti kereszttel és 
zászlójukkal. Mögöttük a Kath. Legény-egylet és Kalász-lányegylet (mindkettınek egyúttal 
zászlókat is szenteltünk) zászlóanyáikkal Csík Ferencné és Gaál Gézáné, emitt: Horváth 
Józsefné és Strausz Lajosné, valamint a marczali és nagybajomi testvéregyesületek vezetıi és 
küldöttei.  
Utánuk álltak fel az egyházközösség képviselıtestületei és templomépítı bizottság tagjai. Tíz 
órára egyházi díszebédre kivonultunk az ajtóba: DR HOSS JÓZSEF pápai prelátus kanonok, 
püspökhelyettes, országgyőlési képviselı: az alapkıszentelı DR BACZA DEZSİ nagybajomi 
plébános-esperes és káplánja ABALIGETI KÁZMÉR, LONGAUER IMRE püspöki tanácsos, 
nagykanizsai hittantanár, VASKUTI JÓZSEF nagyszakácsi plébános, VÖRÖS JÓZSEF 
helybeli plébános, KAPPÉTER ISTVÁN kaposvári építészmérnök, a templom tervezıje, 
GÁRDONYVÁRI GÉZA a templomépítésünk bizottságának világi elnöke, KRASSÓI JÁNOS 
egyházközösségi képviselıtestületi világi elnök, VÖRÖS JÁNOS szobrászmővész 
Nagykanizsáról, VÖRÖS ISTVÁN igazgató tanító, MOHÁCSI LAJOS tanító Tapsonyból, 
NAGY LAJOS fıjegyzı és KOVÁCS FERENC böhönyei bíró. 
Ekkor a körmeneti kereszt megindult, az iskolások énekszóval. Az egyesületek után beálltunk a 
sorba. A templomépítés helyére érve Csima Ibolya I. o. polgárista kis verssel üdvözölte két 
fehérruhás lány között a Prelátus urat, azután az egész menet bevonult a templom 
szentélyében felállított oltár elé. A fundamentum körül leventék és a tőzoltók kordont húztak, a 
többi közönség ezen a kordonon kívül helyezkedett el vagy 2000-en /Vendel búcsú lévén, 
vidékrıl sokan voltak/. 
A tábori csendesmise megkezdıdött, az éneket Horváth József kántorhelyettes vezette 
harmóniumon. Mise közben angol-amerikai négymotoros bombázók húztak el felettünk nagy 
csoportban. Szentmise után Prelátus úr szentbeszédet mondott, és elmagyarázta az alapkı 
szertartásának szövegét.  
Kezdıdött a megszentelés, már vinni akartuk az alapkövet helyére, mikor egy bombázó 
visszatérve 12 bombáját leszórta. Hatalmas detonáció és füstfelleg. A közönség megrémülve 
hanyatt-homlok menekülni kezdett, egyesek a még be nem épített fundamentumba vetették 
magukat. A kapuban nagy torlódás lett, néhányan elestek, és a többi rá. Csak Longauer 
tanácsos úr sípjeleire és a kántortanító rendületlen továbbharmóniumozására enyhült a  
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fejveszettség, és tért vissza a tömeg egyharmada végignézni a további szertartást, és a zászlók 
megszentelését, s csak ennek köszönhetı, hogy kisebb horzsolások és ruhatépésektıl eltekintve 
semmi komolyabb baj nem lett. 
 
Az is lényegesen hozzájárult a rémület lehiggadásához, hogy látták az emberek a jelen lévı 
papok teljesen nyugodt viselkedését, mert valamennyien a helyükön maradva szeretettel 
csillapították a népet. S a példa hatott. 
A bombák az ünnepség helyétıl vagy kettı kilométerre déli irányban estek le elég szők helyre, 
szinte kört rajzolva, és 2-3 méter mély és 8-12 méter széles krátert alkotva. Talán e helytıl 
250 méterre egy fiú bárányokat ırzött ülve, olvasgatva, se neki, se bárányainak nem történt 
semmi baja, csak a légnyomás a földre döntötte ıket. Igen sokan elmentek a bombázott helyre, 
és hoztak magukkal repeszeket. Természetes, hogy az alapokmány mellé ezen eset leírásával 
és néhány bombarepesszel pótemléket helyeztek el. A bombázásról magáról elágazók a 
vélemények. Egyik szerint fölöttünk elrepülve észrevettek bennünket, s vagy a déli nap fénye 
zavarta meg a bombázót, vagy a legelı bárányokat vélte, hogy mi vagyunk, és kerültük el a 
szerencsétlenséget. A másik vélemény az, hogy géphibája lehetett, kénytelen volt 
visszaindulni, és mire ideért, a bombáitól is, muszáj volt megszabadulni, hogy tovább 
repülhessen, és cél nélkül dobta le egy kicsi területre hirtelen ıket. Akárhogy csinálta is, 
azonban egy bizonyos, hogy a jó ISTEN bennünket megırizett a szörnyő szerencsétlenségtıl, 
mert egy ember sem maradt volna életben, ha itt estek volna le a bombái, és az is bizonyos, 
hogy itt is és a nagy környéken is még nagyon hosszú ideig emlegetni fogják épülı szép 
templomunk alapkıletételének ünnepségét, és hálálkodnak a gondviselı ISTEN védelmezı 
jóságáért.” 
 
Feljegyezte: Vörös József plébános 

Közreadta: Molnár József Béla nyugalmazott polgármester 
 

Polgárırség községünkbenPolgárırség községünkbenPolgárırség községünkbenPolgárırség községünkben    
 
Örömmel értesültünk róla, hogy ismét megalakul községünkben a Polgárırség. A Cégbírósági 
bejegyzés most van folyamatban, de máris közel 50 tagot toboroztak. Elnök: Máté Róbert, 
elnökhelyettes: Horváth Ferenc, titkár: Göncz Gáborné Kecskés Melinda, gazdasági 
ügyekért felelıs: Tóth József, logisztikai vezénylı: Mencseli Imre. Polgárıreink két fontos 
területre összpontosítanak, részint a megelızésre, részint a megfigyelésre helyezik a 
hangsúlyt. Böhönye község kül- és belterületét egyaránt vigyázzák, legyen az hétköznap, 
hétvége, vagy ünnepnap, minden éjszaka járıröznek majd. Munkájuk iránti igény mértékét 
mutatja az is, hogy számos felajánlást kaptak eddig, ígéretük van autóra, telefonra, 
üzemanyag támogatásra, megkülönböztetı mellényre, illetve várják a további segítséget, 
munkájuk hatékonyabbá tételéhez. Székhelyük egyelıre a Tőzoltóságon lesz. Sikeresebbé 
teszi munkájukat az a megállapodás is, melyet a helyi Rendırırssel és a helyben lakó, de 
másutt szolgáló rendırökkel kötöttek. E szerint közülük is készenléti ügyeletet vállal valaki 
minden éjszaka, így szükség esetén értesíthetı, İ szolgálatba helyezheti magát, és percek 
múlva az esemény helyszínére érhet, majd megkezdheti az intézkedést. Hamarosan 
kifüggesztésre kerül az a telefonszám, melyen községünk lakói elérhetik a szolgálatos 
polgárıröket, érdeklıdhetnek, bejelentést tehetnek. 
Munkájukhoz jó egészséget kívánunk e lap hasábjairól is. 
 

Kovácsné Balogh Éva 
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Tisztelt Olvasó!Tisztelt Olvasó!Tisztelt Olvasó!Tisztelt Olvasó!    

 
A múltat meg kell ismerni, azt megváltoztatni, elferdíteni, letagadni oktalanság, de szépíteni 
sem szabad. A múltat építıket tisztelni kell, mert egyszer a jelenbıl is múlt lesz. 
Az iratok állapotuk miatt nem másolhatók, de eredeti szöveggel kerültek a Tisztelt Olvasó elé, 
hogy tudják, kikre kell emlékezni. 
A múlt távolodtával az emberi feledékenység kihasználásával annyi mindent próbálnak 
egyesek magukénak tulajdonítani, és ezért sem árt, ha tudjuk, kik voltak a megvalósítók, 
kiknek köszönhetı ez a szép új templom. 
Továbbá ezúton szeretnék köszönetet mondani Pálos József volt nagyon kedves tanáromnak, 
és nem utolsó sorban volt böhönyei lakosnak, hogy a templomépítés körülményeit tartalmazó 
sok értékes anyagot –családi irattárból- rendelkezésre bocsátotta. Isten áldja érte. 
 
A böhönyei római katolikus templom alapkıletétele lehetıvé tételének bejelentése 
 
„Kivonat a böhönyei róm. kath. egyházközösségi képviselıtestület és a templomépítı bizottság 
1943. szeptember hó 26.-án tartott rendes győlésén felvett jegyzıkönyvbıl: 
Jelen vannak: Ttdı (tisztelendı – Szerk.) Vörös József egyházi elnök, Krassói János világi 
elnök, Halmos Imre gondnok, Szántó Antal pénztáros, Horváth József egyházi jegyzı, 
Radanics Vendel, Gaál Géza, Heresznyei József, Nagy István, Gönye József, Horváth József, 
Bondor József, Bíró Ferenc, és Horváth György egyházközségi testületi tagok;  
Pintér József, Pintér István, Göndöcs György, Nagy Péter, Horváth János, Balla Vendel, Szita 
József, Csima János, Ferenc József, Hlava Sándor, Ferenci József, Szabó István, Tóth György 
és Lóki János templomépítı bizottsági tagok. 
Ttdı Vörös József egyházi elnök, miután megállapítja, hogy jelen győlés helye, ideje és tárgya 
az érdekeltekkel megfelelı idıben és módon közöltetett, továbbá mivel úgy az egyházközösségi 
képviselıtestület, valamint a templomépítı bizottság tagjai határozatképes számban vannak 
jelen, a győlést határozatképesnek jelenti ki, és imával megnyitja.  
Jegyzıkönyv hitelesítésre Radanics Vendel és Gönye József képviselıtestületi tagokat kéri fel. 
I.tárgy: Nagyméltóságú GRÓF FESTETICS SÁNDOR nagybirtokos úr legújabb 
adományának bejelentése és adományáért köszönetnyilvánítás. 
Ttdı Vörös József egyházközösségi elnök az egybegyőlt egyházközösségi képviselıtestület és a 
templomépítı bizottság elıtt elıadja, hogy egyházközösségünk templomépítésének lehetısége 
ügyében egy újabb örvendetes fordulat valósult meg. 
KEGYELMES GRÓF ÚR İNAGYMÉLTÓSÁGA egy újabb elıterjesztése Gárdonyvári Géza, 
a templomépítı bizottság világi elnöke útján kegyes volt tudomásunkra hozni, hogy Németh 
Ferenc által bérelt telken lévı u.n. istálló épületet, illetve ennek összes anyagát átadja 
Németh Ferencnek azon kikötéssel, hogy Németh Ferenc ezen adomány ellenében a további 
bérleti igényekrıl lemond. Németh Ferenc KEGYELMES GRÓF ÚR ÖNAGYMÉLTÓSÁGA 
adományát hálásan megköszönve a fenti feltételeket elfogadja, és így lehetıvé válik, hogy 
nevezett telken a templomépítés megkezdıdhessék ezerkilencszáznegyvenhárom szeptember hó 
27.-én. 
 
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK életében a templomépítést illetıen is ez az újabb nemes adományozás 
felette nagyjelentıségő és fényesen igazolja GRÓF ÚR İNAGYMÉLTÓSÁGÁNAK 
jólelkőségét és egyházközségünk iránti jóakaratát, melyet mindnyájan átérzünk, és igen 
nagyra értékelünk. KEGYELMES URUNK áldozatai példa  
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nélkül állnak, és mintaképei a nagy, nemes cselekedeteknek, fundamentuma egyházunk 
fejlıdésének, és egyházközségünk híveinek lelki vigasza leend e nehéz idıkben, továbbá 
feltétlen alapja a lelkek megnyugvásának és eszköze a társadalmi feszültség enyhülésének.  
-Midın bejelenthetem, hogy régi vágyunkat, a templomépítést a holnapi nap 1943. IX/27.-én 
megkezdhetjük, kedves kötelességemnek tartom elıterjeszteni azon indítványomat az 
egyházközségi képviselıtestület és a templomépítı bizottság elé, hogy egész egyházközségünk 
örömének és hálájának kifejezésére a NAGYMÉLTÓSÁGÚ GRÓF ÚRNAK e nemes 
cselekedetét jegyzıkönyvünkben örökítsük meg utódaink számára örök emlékezetül, és azt is, 
hogy e jegyzıkönyvet KEGYELMES URUNKHOZ IS ELJUTTASUK. Én már 23 éve vagyok 
lelkipásztora ezen egyházközségnek, s ez idı alatt KEGYELMES GRÓF URUNK sorozatos 
jótéteményeit tapasztaltam egyházközségünk irányában: elıször is közvetlen idejövetelem 
elıtt adományozta a 24 Kat. hold Cseh-mezıben lévı szántóföld használatát, ugyanezen 
földet az országos földbirtokrendezéskor a KEGYELMES ÚR parancsára igényelnem kellett 
az egyházközség címére azzal, hogy a velejáró mindennemő költséget a KEGYELMES ÚR 
vállalja. Ezzel az intézkedéssel az a birtok az egyházközség birtokába lép idıvel; késıbb az 
addig kapott fazsindelyes plébánia épületet cserépre változtatta, és egészen új gazdasági 
épületet építetett a plébánia udvarában; legutóbb a plébánia irodát hozta átalakítással 
használható állapotba, berakatta a nyíltfolyosót és stukaturoztatta; adott legelıt állataim és 
kocsisom állatai számára, midın megengedte, hogy állataink a gazdasági cselédek állataival 
együtt ıriztessenek; végül adományozott telket építendı templomunk számára, segítségünkre 
azzal is az építésben, hogy a hajópadló kivételével mindennemő faanyagot rendelkezésünkre 
bocsátott erdejébıl: a gerendákat, deszkákat és léceket, és íme a KEGYELMES GRÓF ÚR 
İNAGYMÉLTÓSÁGA legutóbb azzal jött segítségünkre, hogy lehetıséget nyújt arra, hogy 
Németh Ferenc is veszteség és károsodás nélkül azonnal kimehessen a bérletbıl, hogy ezáltal 
az utolsó akadály is elhárulhasson építkezésünk céljából. Valóban el nem múló hálával kell a 
böhönyei róm. kath. egyházközség minden tagjának és utódainak mindenkor KEGYELMES 
URUNK jóságos szívére és hozzánk való bıkezőségére gondolnia, és emlékeznie szívünk egész 
szeretetével kívánjuk, hogy a jó ISTEN bıséges áldásával halmozza el KEGYELMES 
URUNKAT. Nekünk meg, midın ezen sok jócselekedetet együtt látjuk, az a kötelességünk, 
hogy alázattal kérjük KEGYELMES URUNKAT, hogy egyházközségünket további kegyes 
jóindulatában megtartsa, hogy amit mi gyenge anyagi erıkkel magunk véghezvinni nem 
tudunk, az az İ hathatós támogatásával ISTEN dicsıségére és a hívek lelki üdvösségére 
megvalósulhasson. 
Úgy gondolom, hogy azon indítványom elfogadását, hogy KEGYELMES URUNK irántunk 
tanúsított bıkezőségét jegyzıkönyvben örökítsük meg, és ezen jegyzıkönyv másolatot HOZZÁ 
eljuttassuk, nem kell kérnem. Nyilvánítsák, kérem egyetértésüket. 
Erre az egyházközségi tagok és a templomépítı bizottság tagja a KEGYELMES GRÓF lelkes 
éljenzése közben az elnök indítványait örömmel tették magukévá. 
Kmf. 
Vörös József sk.    Horváth Józsefné sk. Radanics Vendel sk.   Gönye József sk.  
Egyházi elnök           egyházi jegyzı               hitelesítık 
A kivonat hiteléül 
Böhönye, 1943. szeptember 27. 
 
   Pecsét   Vörös József 
      Aláírása 
      Egyházközségi elnök”  

Közreadta: Molnár József Béla 
Nyugalmazott polgármester 
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A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület hírei:A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület hírei:A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület hírei:A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület hírei:    
 
Június 27-én strandröplabda tornát szerveztünk a Forbáth utcai strandröplabda pályán. 40 
versenyzı nevezett négyes és páros kategóriákban. A négyeseknél Ács Attila Jegyzı Úr és 
csapata örülhetett a végsı gyızelemnek Kovács József komm.csop.vezetı segítségével, a 
párosoknál pedig nagybajomi röplabdások végeztek az élen. 
 
Az idei év tavaszán, nyár elején a Forbáth utcai játszótéren építettünk egy filagóriát és 
sziklakertet, szebbé tettük a környezetet, fákat ültettünk, és új homok is került a 
strandröplabda pályára. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, valamint a Demokratikus 
Ifjúságért Alapítványtól összesen 300 000 Ft-ot nyertünk erre a célra, az önkormányzat anyagi 
javakkal és eszközökkel segítette munkánkat. 
 
Augusztus 4-én 2 évesek lettünk! Ebbıl az alkalomból augusztus 15-én karaoke esttel és 
discoval egybekötött ünnepséget tartottunk a Diófa Vendéglıben. 
 

Augusztus 29-én Nyárzáró partyt  rendezünk a Club 61-ben, ahova mindenkit sok 
szeretettel várunk. 
 
20. 000 Ft-al támogattuk a Tőzoltóságot, amit az ifjú tőzoltók táborára költöttek, valamint a 
parlagfő akcióra is ajánlottunk fel ajándékcsomagokat. 
 
A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület az idei év elsı felében 872 515 Ft-ot költött 
különbözı programokra, az elmúlt 2 évben pedig összesen 2 408 735 Ft-ot. Ebbıl 
önkormányzati támogatás 1 000 000 Ft (2007-2009. tavaszi fesztiválok), a kiadásaink 
nagyobb részét pályázatokból és a rendezvényeink bevételeibıl, valamint egyéb támogatásból 
finanszíroztuk. Az elvégzett társadalmi munka értéke kb. 1 millió Ft. 
 
Továbbra is stabil létszámmal és pénzügyi háttérrel várjuk a csatlakozni kívánókat.  
 

Beck Zoltán Lajos 
elnök (www.bohonyeifj.extra.hu) 

 
 

Friss diplomásokFriss diplomásokFriss diplomásokFriss diplomások    

Szeretettel gratulálunk azoknak a fiataloknak, akik ez évben vehették 
át diplomájukat! 

Ifj. Bencze Andor – Pécsi Tudományegyetem, Pollák Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar, 
környezetmérnök 
Bíró Patrik – Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, tanító, testnevelés 
Gschvindt Petra – Kaposvári Egyetem Mővészeti Fıiskolai Kar, kommunikációs és médiatudomány 
Horváth Anikó – Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, óvodapedagógus 
Horváth Zsófia – Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, tanító, természetismeret 
Magyar Anita – Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, tanító, technika 
Szép Nóra – Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, védını 
Urr András – Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, tanító, testnevelés 
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Parlagfő győjtés BöhönyénParlagfő győjtés BöhönyénParlagfő győjtés BöhönyénParlagfő győjtés Böhönyén    

    
Böhönye Község Önkormányzata, a Védınıi Szolgálattal, helyi civilszervezetekkel és 
magánszemélyek közremőködésével, parlagfő győjtési akciót hirdetett 2009. július 12-re. 
Elsı ízben került sor ilyenfajta szervezett akcióra, melynek célja: a figyelemfelhívás, és a 
parlagfővel fertızött területek felderítése. Ez évben, a nyár elejei sok csapadék miatt az évek 
óta nyugvó magok is szárba szökkentek. Sajnos községünkben is sok vadkender allergiás 
gyermek és felnıtt él, július közepétıl szeptember végéig, számos lakótársunk életét keserítik 
az allergiás tünetek: nátha, könnyezés, fulladás… Állapotukon csak a teljes gyommentesség 
javít, ettıl azonban még messzire vagyunk! A begyőjtés délutánján gyermekek és felnıttek 
(összesen kb. 40 fı) 4500 gyökeres szál parlagfüvet hoztak a Védınıi Szolgálat udvarára. 
Ki talicskán, ki biciklivel, ki autóval hozta a növényeket. A felajánlóknak köszönhetıen 
mindenki kapott csokoládét, és az ajándékcsomagok is boldog gazdára találtak. Négy 
kategóriában hirdettünk eredményt, a legtöbbet győjtık között: 

Baba kategória (segítıkkel) nyertese: Gulyás Bálint 
Alsós ált. isk. nyertesek: Tóth Máté IV. b, Kovács Gábor IV. b 
Felsıs ált. isk. nyertesek: Ihárosi Balázs VII. o., Zarka ViktorVII. o., 

     Simon Bence VII. o. Bécs Vivien VII. o, 
Felnıtt nyertes: Papp Józsefné 

Az ajándékcsomagokat a következı szervezetek és magánszemélyek adományainak 
köszönhetıen állíthattuk össze: 
Borbarátkör: Hernesz Imre elnök közremőködésével 
Böhönyéért – Somogyért Egyesület: Tóth Mihályné elnök közremőködésével 
Csillagösvény Egyesület: Jasek Attila elnök közremőködésével 
Fiatalok: Beck Zoltán Egyesületi elnök közremőködésével 
Tőzoltók: Mencseli Imre parancsnok közremőködésével 
Máté Róbert és családja, ifj.Tóth Gábor és családja, és Zarka Norbert és családja. 
Mindenkinek köszönjük, akik bármi módon is segítették az akció sikerét. Köszönet a IV., VI., 
VII. és VIII. osztályos gyerekeknek, akik a postaládákba tették az értesítéseket, és Kovács 
Józsefnek, aki a parlagfő elszállítását szervezte a Védınıi Szolgálat udvaráról. Jövıre 
megpróbálkozunk az akció ismétlésével.    Kovácsné Balogh Éva 
 
 
 

Anyatejes táplálás világnapjaAnyatejes táplálás világnapjaAnyatejes táplálás világnapjaAnyatejes táplálás világnapja    

    
Hagyományosnak is mondhatjuk már, hogy községünkben is megemlékezünk az Anyatejes 
táplálás világnapjáról. Minden évben köszöntjük azokat az édesanyákat, akik legalább 6 
hónapig, hozzátáplálás nélkül kizárólag anyatejjel táplálják gyermekeiket. 
2009 évben Böhönye I-II védınıi körben 18 édesanya vehetett át emléklapot,  a 
nagyobbacska gyerekeket és szüleiket is uzsonnával vendégeltük meg. Gelencsér Judit 
tanárnı irodalmi Színpados gyermekeinek versei után, Hartung Vilkosné szoptatási 
szaktanácsadót halgathatták az érdeklıdık.                                
                                                                                                           Kovácsné Balogh Éva 
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Kutatómunka községünkbenKutatómunka községünkbenKutatómunka községünkbenKutatómunka községünkben    
 
A hallei (Németország) Max 
Planck Szociálantropológiai 
Kutatóintézet nagyszabású 
kutatásba kezdett, amelyet a 
Volkswagen Alapítvány 
támogat. Címe: “Az állam 
helyi szervezetei és a 
szociális biztonság 

Magyarországon, 
Romániában és Szerbiában 
vidéki környezetben”. Az 
összehasonlító kutatás 
országonként két helyszínen 
zajlik, Magyarországon az 
egyik kiválasztott település 
Böhönye, a másik a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcseke. Településünkön Schwarcz Gyöngyi 
néprajzkutató-etnológus végzi a kutatást, akivel már többen találkozhattak az elmúlt 
hetekben. A vizsgálat keretében szeretné megismerni, milyen a megélhetés, a szociális 
biztonság általános szintje a településen, hogyan boldogulnak az emberek, a családok, és 
milyen szerepet játszik ebben az állami és önkormányzati támogatások rendszere. A most 
augusztusban megkezdett anyaggyőjtés ısszel és tavasszal is folytatódik, 2009-ben a 
kutatónı és segítıi kérdıívekkel is felkeresik a böhönyeieket, amelyekre a válaszadás 
természetesen önkéntes lesz, és a válaszokat névtelenül kezelik majd. A vizsgálat 
eredményeként több, az egyes országokat bemutató, összehasonlító tanulmány, illetve 
tematikus feldolgozás készül majd angol nyelven, a hazai eredmények természetesen 
magyar nyelven is hozzáférhetık lesznek.  
A kutatásról, az abban részt vevı további személyekrıl, illetve a lebonyolító intézet 
tevékenységérıl a Max Planck Intézet angol nyelvő honlapján tájékozódhatnak 
(http://www.eth.mpg.de), illetve aki Schwarcz Gyöngyivel szeretne személyesen 
kapcsolatba lépni, érdeklıdjön elérhetıségérıl a Kommunális Csoportnál, vagy az újság 
szerkesztıségénél.  
A kutatás vezetıi azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, és rajtuk keresztül a 
helybéliekhez, hogy segítsék Schwarcz Gyöngyi munkáját, aki minden eddigi és jövıbeni 
segítségért köszönetét fejezi ki Böhönye lakosságának.  
 

Zöldhulladék győjtésZöldhulladék győjtésZöldhulladék győjtésZöldhulladék győjtés    
 
Az elmúlt évhez hasonlóan a KVG. Rt. a meghatározott napon összegyőjti az addigra 
kihelyezett zöldhulladékot, ami diófa levél, ezután megmarad, azt az önkormányzat 
összegyőjti és a falun kívül megsemmisíti. Kérünk mindenkit, a levelet ne égesse sem 
közterületen, sem magánterületen. Köszönjük. 
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Kezdıdik az óvodaKezdıdik az óvodaKezdıdik az óvodaKezdıdik az óvoda    

A hosszú nyári szünet után szeptember 1-én ismét indul az óvodai év. Nyári 
gyermeklétszámunk 34 fı körül volt. Intézményünk ez idı alatt fıként takarékossági 
szempontból az Ady utcai részlegben mőködött. Gyermekeink nyáron is sok színes 
tevékenységet végezhettek, játszhattak, kirándulhattak. 
A takarítási, karbantartási munkák nagy része már elkészült. Fertıtlenítı meszelés, udvari 
játékok felülvizsgálata, javítása, festése, WC ülıkék cseréje, linóleum csere, és a legfontosabb 
festések. Fıként azok a munkák valósultak meg, amik elengedhetetlenek a biztonságos 
tanévkezdéshez, hiszen reményeink szerint jövıre már talán az új intézményben kezdhetjük a 
tanévet.  
Gyermeklétszámunk nem csökkent, ezért ismételten kértük az OKÉV engedélyét, ahhoz, hogy 
valamennyi csoportban 30 gyermekkel dolgozhassunk (120 kisgyermek), csak így lehet 
biztosítani valamennyi rászoruló gyermek számára az óvodai ellátást. Csoportjaink bútorzata 
megújult, esztétikus, játék- és eszközellátottságunk is megfelelı, csupán az épületek 
adottságai nem felelnek meg a kor követelményeinek. 
Valamennyi dolgozó bízik a pályázat alapján abban, hogy ez az év az utolsó, amikor ilyen 
nehéz körülmények között, megosztottan kezdjük az évet, de most már kitartunk. 
 

Kiss Károlyné 
Vezetı óvónı 

A tanévkezdés híreiA tanévkezdés híreiA tanévkezdés híreiA tanévkezdés hírei    

Eltelt a nyár, lejárt pedagógusaink és tanulóink nyári szünete, és ezekben a napokban az új 
tanév szervezésével, az iskolára ráhangolódással töltjük napjainkat. 
A szeptember 1-i tanítás megkezdése elıtti napokban kerül pontosításra az új tanévben 
érvényes csoportbeosztás, tantárgyfelosztás, a szükséges adminisztrációs teendık elvégzése, 
tantermek, taneszközök elıkészítése. 2009. augusztus 26-án (szerdán) 730-tól lehet a 
tankönyveket átvenni, 27-én (csütörtökön) 800-tól a pótvizsgák zajlanak és 28-án 
(pénteken) mővészeti program lebonyolítására kerül sor. Nevelıtestületünk a tanévnyitó 
értekezletet augusztus 31-én tartja, és szeptember 1-én (kedden) 800-kor tanévnyitó 
ünnepséggel kezdjük a 2009/2010-es tanévet. Nagy örömmel látjuk, hogy a hozzánk 
beiratkozott gyermekek száma lehetıvé tette, hogy két elsı és két ötödik osztállyal kezdhetjük 
a munkát. Így a nagy létszámú hetedik osztály kivételével minden évfolyamon párhuzamos 
osztályokban taníthatunk. 
 
Az alábbiakban soroljuk föl, hogy kik látnak el osztályfınöki, illetve napközis csoportvezetıi 
feladatokat: 
 
1.a osztály:Gelencsérné Ritecz Zita  1.b osztály: Dr. Szijártó Henrikné 

1. sz. napközis csoport: Széll Veronika 
2.a osztály: Fülöp Andrea   2.b osztály: Horváthné Ádám Erika 

2. sz. napközis csoport: Kalocsai Katalin 
3.a osztály: Nagyfiné Fullajtár Lívia  3.b osztály: Virág Anita 

3. sz. napközis csoport felosztott munkarendben 
4.a osztály: Bekesné Nagy Valéria  4.b osztály: Máté Józsefné 
5.a osztály : Nagy Anita   5.b osztály: Borbély Lászlóné 
6.a osztály: Cserné Gál Ágota  6.b osztály: Tóth Gábor 
7. osztály: Gelencsér Judit 
8.a osztály: Gelencsérné Ritecz Zita  8.b osztály: Ribáné Hosszú Valéria 
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Az elızı tanév végén volt lehetıség a HEFOP-3.1.3/B pályázati kiírásban a kompetencia 
alapú oktatatást segítı, fejlesztı, informatikai eszközökre pályázni, melyen intézményünk 
sikeres volt, így több mint 9 millió Ft értékő eszközhöz jutottunk, melyek a nyár folyamán 
érkeztek meg. Így a tanév elején kerül sor beüzemelésükre, és széles körben való 
alkalmazásukra. Az elnyert szoftverek, laptopok eredményesen alkalmazhatók az 5-6. 
évfolyamon bevezetésre kerülı nem szakrendszerő oktatásban is. Sikeresen pályáztunk a 
TÁMOP-3.1.4/08/2 „A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - innovatív 
intézményekben” címő pályázaton is, amely alapvetıen különféle továbbképzéseket 
finanszíroz, így intézményünk tanítói, tanárai és óvónıi korszerő ismeretekkel 
gyarapodhatnak. E pályázat keretében is szerepel oktatást segítı eszközök beszerzése. Várjuk 
az intézményünk egészét érintı építkezés kezdetét, mely várhatóan az ısz folyamán 
elkezdıdik, sok plusz feladatot róva ránk. Természetesen igyekszünk úgy szervezni a munkát, 
hogy a tanítás zökkenımentesen legyen, és a tanévben tervezett programjainkat 
lebonyolíthassuk. Az idei évben is kiemelten foglalkozunk tanulóink fejlesztésével, 
felzárkóztatásával, és nagy hangsúlyt fektetünk a tanulmányi versenyeken, vetélkedıkön, 
sporteseményeken való részvételre. Mővészeti tagozatunk is folytatja munkáját, és várjuk 
tanszakainkra tanulóink beiratkozását, aktív tevékenységét.  
A fentiekbıl látható, hogy egy tartalmas, munkával bıvelkedı tanév vár ránk, amelyhez 
minden dolgozónknak, tanulónknak sok sikert kívánok, s ugyanezt kívánom az 
intézményünkbe járó tanulók szüleinek, megköszönve eddigi segítségüket. 

 
Tisztelt Szülık! 

 
Értesítjük Önöket, hogy a böhönyei Festetics Pál Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola és 

Óvoda tankönyvosztására 
2009. augusztus 26-án 730 – 1630-ig kerül sor. 

 
Tankönyv áraink tájékoztató jellegőek: 

1. osztály: 7 427,- Ft 
2. osztály: 6 016,- Ft 
3. osztály: 5 329,- Ft 
4. osztály: 9 651,- Ft 
5. osztály: 14 266,- Ft 
6. osztály: 14 446,- Ft 

7. osztály angol: 18 985,- Ft 
7. osztály német: 17 393,- Ft 
8. osztály angol: 14 095,- Ft 
8. osztály német: 12 785,- Ft 

 
Diáksport Egyesület éves tagdíj: 400,- Ft 

Tájékoztató füzet: 140,- Ft 
Ezeket kérnénk a helyszínen befizetni. 

 
Elsı tanítási nap: 2009. szeptember 01. (kedd), étkeztetés és napközis foglalkozás lesz. 

 
Tanévnyitó ünnepély: 2009. szeptember 01. (kedd) 800 

 
Riba László 

igazgató 
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Mővészetis tábor a BalatonnálMővészetis tábor a BalatonnálMővészetis tábor a BalatonnálMővészetis tábor a Balatonnál    

Iskolánkban immár hagyomány, hogy az érdeklıdök a nyári szünetben mővészeti táborban vehetnek 
részt. Idén a „magyar tenger” partjára, Balatonfenyvesre látogathattak a tanulók.  
A tábort iskolánk rajztanára, Ribáné Hosszú Valéria szervezte. Az elsı turnus július 7-tıl 12-ig, a 
második július 13-tól 18-ig töltötte idejét a Balatonnál. Vali nénivel a közel egy hét alatt sokat 
kézmőveskedtünk: szıhettünk, megismerkedtünk a körmönfonással, fagyöngybıl ékszereket 
készítettünk. Délutánonként nagyokat strandoltunk. Esténként sem unatkoztunk, sétáltunk, 
belekóstoltunk a városka kulturális programjaiba is: láttuk a Rock Színház elıadását, egy óriásbáb 
elıadást, meghallgattunk egy gyermek country koncertet is.  
Társaim nevében is mondhatom, hogy a tábor nagyon kellemes hangulatban telt, szép környezetben, 
tevékenyen pihentünk. Köszönjük Vali néninek és segítıinek a tábor megszervezését, és 
lebonyolítását. 
 

Gelencsér Anna VII. o 

 
Katolikus hittantábor KıszegenKatolikus hittantábor KıszegenKatolikus hittantábor KıszegenKatolikus hittantábor Kıszegen    

 
2009. augusztus 3-8-ig táboroztunk Kıszegen. Az 5 nap alatt minden percben elfoglaltságról 
gondoskodtak a szervezık. A Jurisics vár meghódítása utáni napon a Hétforráshoz kirándultunk. Egy 
teljes napot töltöttünk a szombathelyi strandon. A Holdfény Kalandpark kötélpályáin tehettük próba 
bátorságunkat. Amikor az idıjárás engedte, esténkét a tábortőznél énekeltünk, és a Narnia 
kerettörténetnek megfelelı elıadásokkal szórakoztatták egymást csapataink. Magunk is 
csodálkoztunk, mennyivel szebb az élet jó társaságban TV, DVD és számítógép nélkül.  
Köszönetet mondunk azért, hogy ott lehettünk: István atyának, Anasztázia néninek, Tóth 
Martinának, Lampert Gabriellának és Vörös Gábornak. 
 

Kovács Gábor IV. b 

 
Néptánctábor İrtilosbanNéptánctábor İrtilosbanNéptánctábor İrtilosbanNéptánctábor İrtilosban    

 
Egy fergeteges hetet tölthettünk el İrtilosban, Füstös Gábor tanár úr zákányi tánccsapatával. İrtilos 
közvetlenül a horvát határ mellett van. Szállásunkhoz kb.100 m-re található a Dráva és a Mura 
torkolata, gyönyörő természeti környezetben. Böhönyérıl 8-an vettünk részt. A tábor ára tartalmazta 
az ötnapi szállást, valamint a napi háromszori étkezést, továbbá egész héten domaházi és szatmári 
táncokat tanulhattunk. Második nap Rimóczi László tanár úr segítségével az ırkıi cigánytánc 
furfangos lépéseit sajátíthattuk el. Utolsó este izgalmas kalandtúrával zártuk a hetet.  
Azt hiszem, hogy társaim nevében is mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Ez úton is 
köszönjük a lehetıséget a szervezıknek.  
 

Kovács Éva VII. o. 
 

Ezen a héten 4 gyermek nyaral Zalameretén az ingyenes alapítványi táborban. 
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Jó, hogy vannak…Jó, hogy vannak…Jó, hogy vannak…Jó, hogy vannak…    
 

Borbély Viktor 
 
Gyıztünk!- lihegte a futár, aztán összeesett és meghalt. Az eset az ókori Athénban történt, ahol is 

a futár – Philippidész – a marathoni síkon a perzsák ellen vívott csata végeredményét tudatta 
városának lakóival, miután egyhuzamban lefutotta a Marathontól Athénig tartó utat, 42 kilométert.  

Kétezernégyszáz évvel késıbb a legendát Coubertin báró elevenítette fel, amikor az újkori 
olimpiák versenyszámai közé felvette a maratoni futást. Emberfeletti sportteljesítmény ez a távolság, 
olyanoknak való, akik le tudják gyızni önmagukat, és persze nem mellékesen minél többet a hozzá 
hasonlóan elszánt ellenfelekbıl. Ma már világszerte rendeznek olimpián kívül is ilyen versenyeket, 
hozzánk legközelebb Horvátországban is, a Plitvicei-tavak körül, gyönyörő természetes környezetben 
tavak és hegyek között. 

Idén egy böhönyei fiatalember, Borbély Viktor  is benevezett, és sikeresen teljesítette is a távot. 
İt kérdezem élményeirıl. 

Amikor a cikkírásra készültem, megkérdeztem testvéredtıl, mikor találkozhatok veled. Azt 
mondta, hogy a hét végén, mert hazajössz biciklivel. Ez így rendben is volna, az ember hazamegy 
biciklivel a boltból, a munkahelyérıl vagy éppen a kocsmából. De Te Budapestrıl jöttél így haza! 
Gondoltam kerekezek kicsit, ha már sikerült a munkahelyemen összehozni egy hosszú hétvégét. Elsı 
nap 110 km megtételével Enyinget értem el, ahol a nagyszüleimnél szálltam meg, majd másnap a 
Balaton-felvidéket céloztam meg. Ott csak Dörgicsénél, a hegy oldalában egy kolléganımék 
pincéjénél tartottam egy hosszabb pihenıt, és Böhönyére érve már 190 km-t mutatott a kerékpárom 
órája. Ez nem csak kedvtelésbıl alakult így, edzés is volt egyben, mellyel már egy ıszi 
megmérettetésre készültem. 

Maga a kerékpár nem meglepetés, hiszen Téged a faluban gyermekkorodtól úgy ismernek, hogy 
kerékpározol. De hogyan jutott eszedbe a maratoni futás? Elromlott a kerékpár? 
A tavasszal a Duna-kanyart bringáztam körbe egy nap alatt, az 150 km volt, de akkor még nem 
tudtam én sem, hogy 3 hónap múlva maratont fogok futni. Középiskolás koromban kezdtem 
komolyabban sportolni, de nem iskolai vagy egyesületi keretek közt. A nagy lökést a kaposújlaki 
reptéren megrendezett gyermeknapi duatlon verseny adta, ami az elsı volt számomra, de azonnal 
dobogóra kerültem, ha csak a 3. fokára is, de ott voltam. Ezt követıen pedig már nem volt megállás, 
elkezdtem rendszeresen edzeni és versenyezni. 2004-ben a 18 km-es Írottkı hegyi versenyen 
indultam, a 90 résztvevıbıl 14. helyen végeztem. Ennek meg is lett az eredménye, elsı osztályú 
duatlon versenyzıi minısítést szereztem, és az országos duatlon ranglista 6. helyére kerültem. 

Mi volt a motiváció, hogyan szereztél tudomást a plitvicei versenyrıl? 
A motiváció ... hát az nem hétköznapi, egy Nİ! Meg is jegyezte viccesen a filmrendezı, Sándor Pál, 
hogy „Viktor, a nıknek nem így kell bizonyítani!”. Persze nem is errıl van szó, hanem a 
motivációról, aminek nagyon erısnek, ha nem, mindennél erısebbnek kell lennie. Hát ezt meg is 
kaptam Tıle, Edittıl, aki korábban triatlonozott, és két maratont is maga mögött tudhat. Minden 
elismerésem az övé, eredményei és életszemlélete miatt. Aztán jött a tavasz, ami nem várt fordulatot 
hozott, ı idıt kért, én pedig addig is kinéztem magamnak a Plitvice Maratont. Korábban láttam már a 
verseny kiírását, amikor a szombathelyi triatlonos barátommal az Adriához kerékpároztunk 3 nap 
alatt. Ennek az útnak a második éjszakáját a plitvicei nemzeti parkban töltöttük, egy akkor még a 
háborúban súlyosan sérült, romos szállodában. 
Azóta eltelt 8 év, és most érkezett el az idı, hogy nekem oda neveznem kellett, bár sosem terveztem, 
hogy maratont fogok futni, de hát az élet mást hozott. 

Milyen felkészülés szükséges egy ilyen versenyre? 
Szerencsére jó alapokkal rendelkeztem, de ez a verseny után derült ki igazán. Ami a felkészülést 
illeti, körülnéztem néhány futással, és kimondottan a maratonnal foglalkozó internetes oldalon, és 
kiválasztottam a számomra legmeggyızıbb edzéstervet, ami 12 hét alatt készít fel a maratonra. 
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Megkérdeztem persze futó ismerıseimet is, hogy mire kell figyelni, mert ez azért komoly 
igénybevételt jelent a keringési rendszernek, és az ízületeknek egyaránt. 
Azt viszont hozzá kell tennem, hogy ekkor már csak kb. 5 hét volt a versenyig, de szerencsére a 
tavasz elég aktívan telt, ami a sportot illeti. Ekkor már túl voltam a Mátrabérc 56 teljesítménytúrán is 
10 óra 15 perces idıvel az 56 km távon. Ez gyalogos túra volt 3000 m körüli össz-szintkülönbséggel 
a Mátrában. Szóval az alapok megvoltak, és a motiváció is, kezdıdhetett a szisztematikus, maraton 
specifikus futó edzés. Ez heti 50-60 km futást jelent, 5 napra bontva úgy, hogy a vasárnapi a 
leghosszabb szakasz, amikor a versenyeket is rendezik. 

Hogyan zajlott a plitvicei verseny? 
A verseny rendezıi elıtt le a kalappal! Minden értünk volt, 
sokat tanulhatna tılük, pl. a Budapest Sport Iroda... A 
versenyt megelızı napon már át lehetett venni a rajtszámot, 
és részt lehetett venni a nevezési díjban szereplı vacsorán, 
azaz a tésztapartin. A versenyen 3 távon lehetett rajthoz állni, 
a maraton mellett 2 rövidebb távot is indítottak, így összesen 
kb. 1000 induló lehetett. A maratoni, 42,195 km-t 280-an 
választottuk, ebbıl 221-en értünk célba, jómagam 3 óra 46 
perces idıvel a 67. helyen abszolútban, korosztályomban 
pedig a 8. helyen a 31-bıl. A taktikám annyi volt, ami fı 
szempont a maraton futásnál, hogy ne emelkedjen túl magasra 
a pulzusszámom, és ne éhezzek el, ne száradjak ki. Reggelire 
ezért rántottát készített nekem nagyon kedvesen Kati húgom, 
verseny közben pedig minden frissítı pontnál, ami 5 km-
enként várt ránk, ásványvizet ittam. Itt kell megemlíteni a 
verseny egyik fı támogatóját, a Jana ásványvíz gyártóját. 
Vízbıl így nem volt hiány, és energia raktáraim is kellıen fel 

voltak töltve, de aki nem rántottával indított, azoknak a nagyobb frissítıpontoknál lehetıségük volt 
kekszet és gyümölcsöt is magukhoz venni. A célban aztán volt minden, mi szem szájnak ingere. 
Banán, alma, narancs, energia ital, és még egy sörcsap is, jófajta, hideg horvát sörrel, ami jó 
szolgálatot is tett a benne lévı B6 vitamin izomlazító hatásának köszönhetıen. A befutó egyébként 
fantasztikus volt, és nem mondom, hogy nem vártam már, de szerencsére nem merültem ki a 
végletekig, maradtak még tartalékaim. Húgomék meg is jegyezték, hogy nem is látszik rajtam 
különösebb fáradtság. Csodálatos pálya volt egyébként, üdítıen friss levegıvel és pompás 
környezettel. A plitvicei maraton után egy héttel rendezték a Kékes futást, ami bár csak 11 km, de 
végig emelkedik, a cél pedig 1014 méteren az ország csúcsát jelzı sziklatömbnél van. 1500-an 
indultunk, 119. lettem. 

Régen volt egy film, ez volt a címe: „A hosszútávfutó magányossága”. Magányos a hosszútávfutó, 
vagy figyelnek-e egymásra, van-e valamiféle kontaktus közöttük? 
A verseny elıtt próbáltam információkat begyőjteni a pályáról, annak ellenére, hogy jártam már ott, 
mégis csak ismeretlen volt. Így aztán egy ismerısöm ajánlotta egy ismerısét, aki már tavaly is indult 
a Plitvice Maratonon. E-mailben vettem fel vele a kapcsolatot és az iwiw-en. Remek és pontos 
információkkal látott el, így teljesen felkészülten állhattam rajthoz. A felkészültség itt azt is 
jelentette, hogy fejben már elıre lefutottam. Verseny közben aztán elıztem éppen, és rám köszönt, 
akit elhagytam, hogy „Hello Viktor! Te vagy az?”. Ágota volt az „informátorom”, akivel elıtte nem 
is találkoztam, ı is csak képet láthatott rólam, de kiszúrt. Pár szót beszélgettünk, és talán 10 km-t is 
egymás közelében tettünk meg, de aztán csak a célban találkoztunk ismét, ahol kiderült, neki fel 
kellett adnia 27 km-nél, mert nem érezte jól magát. Visszatérve a filmcímhez, magányos a 
hosszútávfutó, de ettıl is szép ez a sport. Edzéseimet 99%-ban egyedül végzem, de a gondolatok 
közben szabadon szárnyalhatnak, így unalmasnak sosem tartottam. 
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Újságunknak ez a rovata a faluból elköltözött fiatalok karrierjét, életének alakulását mutatja be. 
Veled mi történt amióta nem élsz köztünk? 
A kaposvári középiskolás évek után Szombathelyre kerültem, ahol az akkori, még Berzsenyi Dániel 
Tanárképzı Fıiskola technika-számítástechnika és mozgókép pedagógia szakát végeztem el. 
Eközben, mivel erısebb érdeklıdésem volt a filmkészítés, televíziózás iránt, mint amennyit átadtak 
nekünk az elıadásokon, egyik tanárom ajánlásával sikerült bejutnom a Duna Televízió Nyugat-
Magyarországi tudósítói stúdiójába, ahol eleinte az operatıri szakmával ismerkedtem, de a stúdió 
fejlesztésével rám bíztak egy akkoriban még újdonságnak számító non-lineáris utómunka 
berendezést, azaz egy számítógépes vágó rendszert. Mivel nagy értékő gép volt, a cégnek érdeke volt 
minél több munkát hozni, hogy kitermelje az árát, így egyre több munkám lett nekem is, de ezzel 
háttérbe szorult az operatırködés, sıt a fıiskolai tanulmányaimat is át kellett szerveznem, egyéni 
tanrendes lettem. Egyre komolyabb munkákat kaptam az eleinte Budapestrıl érkezı rendezıktıl, de 
aztán inkább a stúdió ezen részét költöztettük Budapestre, velem együtt. Ekkoriban ismerkedtem meg 
a már említett Sándor Pállal, akinek cége sok és színvonalas munkákat hozott. Ilyen volt a Lámpaláz 
címő mősor Geszti Péterrel, és a Kolozsvári Operamesék Selmeczi Györggyel, Huszárik Katával és 
Bíró Krisztával. Volt szerencsém Gyırben is dolgozni, a Mediawave fesztivál szervezıivel, és 
akkoriban készítettük el a Linda sorozat újabb részeit, de szerintem az elsı, még 80-as évekbeli széria 
jobban sikerült, az izgalmasabb forgatókönyv miatt. Tanítottam is 2 évig Szombathelyen a Szent-
Györgyi Albert Középiskolában, a filmkészítés gyakorlatát, és 2 évig Budapesten a Fenyves utcai 
Általános Iskolában számítástechnikát. Volt szerencsém a HírTv-ben is dolgozni, ahol a Híradót és a 
Hírvilág címő mősort vágtam. Majd Friderikusz csapatába kerültem, ezt pedig az MTV követte, 
amirıl mindig is álmodtam. Azóta aztán van már újabb álmom, bármennyire is fogalom „A” tévé, 
sajnos csalódást hozott az, amit ott tapasztaltam belsıs munkatársként. Jelenleg az EchoTv vágói és 
informatikai csapatát erısítem legjobb tudásom szerint. 

Mik a terveid a sporttal, a munkával, a magánélettel kapcsolatban? 
A sport hobbi, de szeretném minél tovább őzni, mondjuk, amíg járni tudok, addig elég lesz. Szóval 
nyugdíjas éveimben is inkább futócipıre költenék, mint gyógyszerekre. Munka terén a minél inkább 
minıségi feladatokat kerestem mindig is, ezután sem lesz ez másként, de a konkrét dolgokról majd 
2020 körül beszéljünk. Legközelebbi terveim: szeptember 13-án indulok Olaszországban a Garda-tó 
körül rendezendı maratoni futóversenyen. Ezt követıen október 6-án ismét lefutom Kıszegen az 
Írottkı hegyi futóversenyt. A magánélet? Az magánélet, és még alakul, csak remélni tudom, hogy jó 
irányban, és nem szólista karrierem fog kiteljesedni. 
 

 
Az egész falu nevében gratulálunk 
sportteljesítményedhez, munkádban, 
magánéletedben sok sikert kívánunk, 
Hajrá Viktor! 

 
 
 
 
 

Hernesz Imre 
 
 
 
 

Borbély Viktor Magyarország csúcsán 
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Jó szívvel ajánlom!Jó szívvel ajánlom!Jó szívvel ajánlom!Jó szívvel ajánlom!    
 
A megszokottól kicsit eltérı éteket, azok alapanyagának ismertetését, az ételek elkészítését szeretném 
figyelmébe ajánlani a kedves Olvasónak. Ezentúl ebben a rovatban igyekszem olyan ételekrıl, 
élelmiszerekrıl írni, amik nem is igazán különlegességnek számítanak, csak kissé megfeledkeztünk róluk. 
Alapanyaguk ott van a kertünkben, vagy a boltok polcain elıttünk, csak nem figyelünk rá, nem tudjuk, mit 
kezdjünk vele. Most a fügérıl szeretnék írni, és jó szívvel ajánlani fogyasztásra. Nekem, de talán 
sokaknak van a kertjében fügebokor vagy fügefa. Könnyen szaporítható a sarj hajtásokról és 
ágdugványozással. A három éve ültetett szaporulat már 4 méteres fává nıtt, és hozza termését júliustól 
októberig. A füge az egyik legrégibb ısrégi kultúrnövény. Régészeti feltárásokból tudjuk, hogy már a 
fáraók korában is kedvenc gyümölcsként tartották számon. A teremtéskori emberpárról készült képeken 
sokszor látjuk, hogy nekik egyetlen ruházatuk a fügefalevél volt /ádámkosztüm/. Indiában ma is szent 
fának tartják. Aki kivág egyet is belıle, az súlyos vétséget követ el. 
A fügefa /ficus carcia/ az eperfafélék családjába tartozik. Magassága elérheti akár a 10 métert is 
/mediterrán vidékeken/. Júliustól októberig szakaszosan hozza csepp vagy körte alakú terméseit. A termés 
húsa érett állapotban pirosas, lédús, belsejében sok apró maggal. Héjastól fogyasztható. Csak megmosni 
kell. 
Sok jó élettani hatása van ennek a gyümölcsnek. Segíti a szervezetet méregteleníteni, erısíti az 
immunrendszert, javítja az emésztést, jó hatással van a szív- és érrendszerünkre, gátolja a szervezet 
elsavasodását, jó hatással van a prosztata mőködésére. Említésre méltó a B vitamin, a kálium, és cink, 
valamint vastartalma. Nagy rosttartalmú gyümölcs. Egy füge elfogyasztása a szervezet napi 
rostszükségletének kb. egyötödét biztosítja. 
Ezek után érdemes elgondolkodni, hogy akár a gyümölcsöskertben vagy a virágoskertben adjunk-e helyet 
a fügének. Szerintem érdemes, hiszen nem igényel különös gondozást, permetezni nem kell, és a takarást 
sem igényli a megváltozott idıjárási viszonyaink miatt. 
Nyers fogyasztáson kívül készíthetünk belıle húsos ételt, mártást, desszertet, lekvárt, dzsemet, bort, és 
pálinkát is. Ízelítıül két receptet adok közre. 
 
Fügés pulykamell 
Felhevített olajba vagy fızımargarinba bele teszem a 30 dkg csíkokra vágott pulykamellet, kifehéredés 
után ráteszem a közepes nagyságú nagyon apróra vágott vöröshagymát, és a főszereket. Sót, vegetát, 
fehérborsot, egy mokkáskanál pirospaprikát /lehet csípıs is/, csipet majorannát, és tárkonyt. Felöntöm 
vízzel, és félpuhára fızöm. Ezután beleteszem a friss, nyers, ujjnyi széles karikára vágott fügét, 4-5 db-t, 
és három evıkanál szép megmosott mazsolát. Ezekkel készre fızöm. A besőrítéshez habarást vagy világos 
rántást készítek tejszínnel vagy nagyon frissen fölözött házi tejföllel. Összeforralom és kész. A főszerezést 
és a sőrőséget mindenki ízlése szerint készítse. Ha nincs friss füge, akkor aszalt fügébıl is készíthetı, egy 
fügekoszorú elégséges. 
Vadrizs nagyon finom hozzá! A tálalásnál vékonyra vágott fügekarikával, vagy aszalt füge esetén 
félbevágott aszalt fügével díszíthetjük az ételt. 
 
Töltött füge desszert 
A friss fügéket megmosom, félbe vágom. Belsejét egy tálba kikaparom, és összekeverem pár csepp 
citromlével, darált mogyoróval, vagy dióval, valamint rumban áztatott mazsolával /gyermekeknek meggy 
vagy málnaszörp legyen a rum helyett/. Édesíteni nem szükséges, de ha mégis, akkor kevéske méz vagy 
barnacukor kerüljön bele. A masszát összedolgozzuk, és visszatöltjük a fügékbe. Forró sütıben addig 
sütjük, amíg a massza pirosra színezıdik. Melegen és hidegen is fogyasztható. 
Hidegen még díszíthetjük tejszínhabbal, amire karamell szálat csorgatunk, vagy csokoládét reszelünk. 
 
Az ételekhez kívánok jó étvágyat, és kellemes vendégséget, szeretettel: 

Hosszuné Vali 
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Tőzoltóságunk híreiTőzoltóságunk híreiTőzoltóságunk híreiTőzoltóságunk hírei    
 
Tisztelt Olvasóink! 
 
2009. augusztus 10-17. közötti idıszakban került sor a gyermek – és ifjúsági tőzoltó táborra, 
amelynek Szolnok –Tiszaliget adott otthont. 
 

A táborban tőzoltóságunktól 7-7 fı fiú és leány 
vett részt, akik a tábor zárásakor sikeres vizsgát 
tettek. A felkészültségük és a kitartásuk is 
mutatja, hogy elméleti és gyakorlati vizsgán is 
jó eredményt értek el. Az eredmények is 
bizonyítják, hogy a diákok, Somogy megye, 
Böhönye község és az iskola jó hírnevét tovább 
gazdagították. 
A táborban eltöltött idı alatt minden egyes 
gyerek megismerkedhetett a tőzoltók napi 
munkájával, feladatával, ezt mutatta az is, hogy 
elıszeretettel keresték fel az ott felállított 

füstsátrat is, amelyet kivétel nélkül kipróbálhattak. 
 
Tőzoltóbál szervezését kezdtük el, amelynek várható idıpontja 2009. október. 10. (szombat) 
lenne. A bálban fellép a tőzoltó „mazso –girls” mazsorett tánccsoportunk is.  
 
40 órás önkéntes tőzoltó tanfolyamot szervezünk, amelyre 2009. szeptember 30.-ig várjuk a 
jelentkezéseket. A tanfolyam október hónap második felében indul, és szombati napokon 
kerül megtartásra.  
A bálról és a tanfolyamról is bıvebb információt a tőzoltóságon kérhetnek.  
 
Képek a táborban eltöltött idıszakról. 
 

 
 

Mencseli Imre 
Önkéntes parancsnok 
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Háztáji – kicsit másképpen 
 
   „Ó, lesz-e nékem valaha 
Egy csendes, barátságos kertem, 
Hol fényes lombú fák között 
Hosszan, békén lehet pihennem?„ 
                                         /Tóth Árpád/ 
 

Kedves olvasóim már megszokhatták, hogy ez a rovat versidézettel kezdődik. Nem 
akármilyennel, olyannal, aminek mondanivalója van a cikkel kapcsolatban. Így van ez a mai 
idézettel is (erről majd később), és így volt legutóbbi számunkban a Csoóri Sándor soraival is. 
A cikk írásakor arra gondoltam, tetszeni fog az égieknek, ha egy esőváró Medárd napi verssel 
kérem jóindulatukat. 
Hát bejött! Valóságos negyven napos özönvíz következett. Eleinte hűvös, viharos, a 
szőlőhegy megkapta az idei második jégverést. A kultúrnövények megálltak a fejlődésben, 
bezzeg a gyomok meg a pázsitfüvek virultak a nekik kedvező időben. Három hét múlva 
fordult a kocka: az eső maradt, de meleg levegő érkezett, reggeli ködökkel, tartósan párás 
légkörrel. 
Ez pedig a kórokozó gombák kedvenc időjárása. És meg is jöttek, egyes kultúrákban 
katasztrofális helyzetet teremtettek. Például a paradicsomban, (burgonyában) és a szőlőben. 
E növények aktuális nyavalyáit szeretném itt kielemezni. Mondhatják persze hogy utólag 
könnyű okosnak lenni. Így igaz – de érdemes is. 
 

1. Paradicsomvész 
Gyönyörű magyar nyelvünk a paradicsom és a burgonya fitoftóra nevű betegségét nevezi 

paradicsomvésznek, illetve burgonyavésznek (ugyanaz a betegség). Most már jó sokan tudjuk, 
miért: valódi veszélyt jelent, hatalmas károkat tud okozni. 
Idén jellegzetes járvány alakult ki. A fertőzés forrása a növények elhalt szára és termése, 
amelyen a gomba a talajba jutva áttelel, sőt szaporodni képes. Spórái tavasszal a szelek 
szárnyán, légmozgással jutnak a növény levelére, ahol is, ha a levélfelület vizet kap (eső, 
öntözővíz), és a hőmérséklet 15-22 C-fok között van, biztosan kialakul a betegség. Ezek a 
feltételek pedig folyamatosan fennálltak. 
Mit tehetünk ellene? Szó szerint idézem az egyetemi tankönyv néhány sorát:” Védekezés: a 
vegyi védekezés akkor eredményes, ha azt megelőzésképpen, azaz preventív módon hajtjuk 
végre. Szabad földön ezért a védekezést május második felében meg kell kezdeni, majd 
legalább július elejéig védekezni kell.” Aki így csinálta, az az idén is főzhet be paradicsomot! 
  

2. Szőlővész! 
Ilyen nevű betegség nincs, de a kialakult helyzetre mindenképpen illik a „vész” jelző. 

Az alapot a fertőzésekhez – legalábbis a szőlőhegyi részen – az egy hónap különbséggel 
érkező két jégverés adta meg.  

-         A szőlőperonoszpóra –(közeli rokona az előzőekben tárgyalt fitoftórának)- már 10 C-
fokos hőmérsékleten megkezdi életműködését, már 3 mm csapadékmennyiségnél. Az 
igazi károkozást 20-25 fokos hőmérsékleten, esős időszakban végzi, a fiatal leveleken 
és a fejlődő fürtkezdeményeken, fürtökön. A védekezést május közepétől augusztus 
végéig megelőző jelleggel végezzük. 

-         A szőlőlisztharmat korán, már rügypattanástól fertőzhet, ha a körülmények ilyen 
kedvezőek, mint az idén. 96%-os páratartalom, és 15-27 C-fok közötti hőmérsékleten 
számíthatunk megjelenésére. A leveleken főleg fiatal korban, a fürtökön viszont egész 
nyáron károsítja. A védekezést a növény kisleveles állapotában kell indítani, majd a 
peronoszpóra elleni védekezéshez kapcsoltan kell folytatni. 
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Ez a két betegség minden évben boldogít minket, szőlészkedőket, de idén a körülmények 
minden korábbinál jobban kedveztek a gombák életfeltételeink. És ez még nem minden: 
párosult hozzájuk egy olyan betegség, amely 8-10 évente jelentkezik, és úgy hívják:  

-               Zöldrothadás. Ugyanaz a kórokozó (botritisz), amely virágzáskor a 
virágkezdemények elszáradásával, illetve az érésben lévő szőlő rothadásával jár. Most 
viszont: „A zsendülő fürtökön, rendszerint a sérült bogyókból kiinduló rothadás indul 
meg, amely az egész fürtre kiterjed, és a fürtben alkoholos, majd ecetsavas erjedés 
indul meg.” – írja a tankönyv. Védekezést csak a megelőzés jelenthet, habár azt 
hiszem, az idén a kötelező (virágzásban kétszer történő) kezelés nem bizonyult 
elegendőnek, folyamatosan kellett volna használni a botricid szereket is. 

 
3. Másfajta vész, másfajta veszélyek… 
Most nem az általam szeretett növényekről írok, hanem más leselkedő veszélyről. A hegyi 

tolvajokról. Alávaló, hitvány gazemberek rendszeresen dézsmálják megtermelt értékeinket. 
Zöldséget, gyümölcsöt, fenyőcsemetét, karácsonyfát, takarmányt, szőlőt. Válogatás nélkül, 
ami éppen van. Idős emberektől, akik utolsó erejükkel rendben tartják portájukat, és 
fiataloktól, akik a vér szavának engedelmeskedve most kezdenek jövedelemforrásként 
tekinteni földjeikre – és talán éppen emiatt megy el a kedvük tőle végleg. 

 
    Ezek a semmirekellő élősködők láthatatlanok, lábnyomuk hiába követhető lakásaikhoz, ők 
érinthetetlenek, nekik jogaik vannak. Ha mégis tetten éri őket például a 72 éves Margit néni, 
nem tud utánuk futni a kétméteres kukoricában. De folyik a lopkodás a faluban, sőt a 
temetőben is, a kiültetett virágok, díszfák is áldozatul esnek.(A szomszéd faluban, 
Mesztegnyőn átutazva mindig elámulok: tavasztól őszig, az első háztól az utolsóig tele a falu 
virágokkal. Minden ház előtt virágágyás van, minden csúnya betonoszlopot elrejtenek. És a 
lakók szívesen locsolják, gondozzák naponta virágaikat, vigyáznak rá.). 
 
    Mi viszont úgy tűnik, tehetetlenek vagyunk tolvajainkkal. Tehetetlenek, mert cserben 
hagytak bennünket választott képviselőink, törvényhozók, politikusok. De nem csak minket 
hagytak cserben, hanem az államhatalom illetékes képviselőit is, jegyzőt, rendőröket. A 
jegyzőt, mert olyan kötelező feladatot írtak elő neki, amelyhez nincsenek megfelelő eszközei. 
Gyakorlatilag azzal a tolvajjal szemben tud csak eljárni, aki van olyan balek, hogy bemegy 
hozzá, és bevallja tettét. Rendőrhöz hiába fordulunk, ők nem illetékesek, hiszen a törvényben 
meghatározott értékhatárt e károkozások nem érik el, jegyzőkönyvet sem vesznek fel, 
nemhogy nyomoznának. (Pedig az ő rutinjukkal könnyebben tudnának tettest találni.). 
Megélhetési bűnözés?  
 
     Mi a teendő? Az országban hasonló esetekben sok helyen a Magyar Gárdáért kiáltanak, 
tőlük várnak elrettentő visszatartást. Pedig talán csak a rendőröket kellene szélesebb 
hatáskörrel felruházni. Érjék el, hogy a bűnözők (mert azok is bűnözők, akik húszezer 
forintnál kevesebbet lopnak) féljenek a rendőrtől. Az nem lehet, hogy a rendőrnek szolgálati 
időben azon járjon az esze, hogy mit nem szabad csinálnia, ahelyett hogy tenné, ami a 
kötelessége. Amit jelmondatukban oly hangzatosan megfogalmaztak: „Szolgálunk és 
védünk.” Védelemre pedig a sértetteknek van szükségük – és joguk! 
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       Ha nem változik semmi, néhány év múlva sokan leszünk, akik felteszik a versben idézett 
kérdést: 
                   „Ó, lesz-e nékem valaha 
                     Egy csendes, barátságos kertem…” 
 
        Kellemes nyaralást, bőséges szüretet kívánok. 

Hernesz Imre 
Agrármérnök, szaktanácsadó 

 

Pogácsasütő- és főzőverseny Nagyszakácsiban 
 
Július 30-án került megrendezésre Nagyszakácsiban a Pogácsasütő verseny, melyen az 
Egyesület csapata évek óta részt vesz. Az előző évekhez hasonlóan az idén is nagyon jó 
hangulatban és vidáman telt a nap. Hagyományos krumplispogácsát és hagymás pogácsát 
sütöttünk, mely az utolsó darabig hamar elfogyott. A kondérban főzött ököruszály csülökkel 
különdíjat kapott. Az alábbi képek ízelítőt adnak a nap eseményeiről. 
 

 
 
Egy kötényben fél csapat.                                                Gyúrjuk és szaggatjuk a pogácsát. 
 

 
 
Kemencében a pogácsa.                                                     Az ebédre készült finom csirkecomb. 
 

Tóth Mihályné 
Egyesületi elnök 
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Felhívás! 

Mővészeti nap 

 

2009. augusztus 28-án (pénteken) 900-1200-ig  
iskolára hangoló mővészeti napot 

szervezünk, melyre minden mővészeti 
képzésben részt vevı gyermeket várunk, 
függetlenül attól, hogy milyen tanszakra 

jár. 
 

Program: 
- gyülekezı 
- szövés, fonás 
- gyöngyözés 
- agyagozás 
- táncház 

 

Helyszín: általános iskola földszinti termei, 
sportcsarnok 
 

Délben a program zárásakor a Böhönyéért - 
Somogyért Egyesület látja vendégül a 

résztvevıket. 
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BÖHÖNYE SPORTÉLETE  
 

Ismét eltelt 3 hónap és ismét nagyon sok esemény történt községünk sportéletében és iskolánk 
sportéletében egyaránt.  
Egy községünket „fájdalmasan” érintı dologgal kell, hogy kezdjem a történtek bemutatását. 
Sajnos, mint a Böhönye SE vezetésétıl értesültem, sajnos megyei I. osztályban szerepelt 
labdarúgó csapatunk szeptembertıl a megyei II. osztályban folytatja tovább szereplését.. Az 
ifjúsági csapat a tavaszi fordulók végére „összeállt” és szépen szerepelve a 7. helyen fejezi be 
a bajnokságot. Községi szinten a labdarúgásban a legjobban a serdülı csapat teljesített, akik a 
korosztályos bajnokságban II. helyen zártak. Gratulálunk nekik! 
Iskolánk sportéletének bemutatását a labdarúgással kezdeném. Iskolán csapatai minden 
korosztályban túljutottak a járási selejtezıkön és a megyei döntıkön is jól szerepeltek. 
Felkészítı nevelıjüknek, Nagy Attilának és a csapatok tagjainak gratulálunk! 
Szívügyem az iskolai sportban a kézilabda, azt hiszem, ezt sokan tudják. Az idei év is hál’ 
Istennek bıvelkedett szebbnél-szebb eredményekben. A legkisebb U8-as korosztály megyei 
döntıjét megnyerve Harkányba kellett utaznunk a regionális döntıre, ahol sajnos csak a III. 
helyet szereztük meg, de a mutatott játék bizakodásra ad okot. 
Az U9-es korosztályban a megyei döntın II. helyen végzett a csapat és tovább jutott a 
nagykanizsai regionális döntıbe, ahol sajnos csak a IV. helyen végeztünk.  
A diákolimpia III. korcsoportos megyei döntıjén iskolánk csapata I. helyen végzett Csurgó, 
Nagyatád, Balatonboglár, Balatonföldvár elıtt és került be a május 15-én, Móron rendezett 
országos elıdöntıbe, ahol a III. helyet szerezte meg. 
Az idei tanév legszebb eredményét az U11-es korosztály csapata érte el. A regionális 
döntıbıl Pécsrıl II.-ként jutottunk az alsóörsi országos elıdöntıbe. Félve indultunk el, mivel 
az elıdöntık közül talán a mi sorsolásunk volt a „leggyilkosabb”… Ellenfeleink voltak: MKB 
Alsóörs (Veszprém), Tiszavolán Szeged, Gyır. 
A Szegedet és a Gyırt megverve, de sajnos Alsóörstıl kikapva iskolánk csapata bejutott a 
május 16-17-én Dunaújvárosban megrendezett országos 8-as döntıbe egyedüli „falusi” 
csapatként. A döntıben a „papírformának” megfelelıen sajnos csak a 8. helyet sikerült 
megszerezni, de azt gondolom így is egy hatalmas élménnyel gazdagodtak a gyerek és talán a 
többi csapat szurkolótábora is egy szimpatikus társaságnak  ismerte meg a böhönyei csapatot 
és zárta talán egy kicsit a szívébe.. 
Tartozom egy köszönetnyilvánítással azoknak a szülıknek és rokonoknak, szurkolóknak, akik 
elkísértek bennünket az egész 
tanévben és bátorították, 
bíztatták a csapatot és azt gondolom 
engem is a jobb eredmény elérése 
érdekében! Azt hiszem nélkülük 
nem sikerülhetett volna ilyen jól ez a 
bajnoki szezon!  
Meghívást kaptunk a Somogy Megyei 
Kézilabda Szövetségtıl az I. 
Somogy Megyei Kézilabda Gálára, 
amelyet Balatonszárszón 
rendeznek, és amelyen 
reményeim szerint mi is szerepelni 
tudunk..  
                                                                                                                            Takács Balázs 
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A Böhönyéért – Somogyért Egyesület 10 éves ünnepi közgyűlésére októberben kerül sor. 
Csak azok kerülnek meghívásra az estre, akik ez évig rendezték tagdíj-tartozásukat. 
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          Várakozás 
 
Augusztusnak a havában 
Most is tikkadt nyár van, 
Sivatagi szelek járnak….. 
Ég az erdő, ég a mező,  
Nem hoz semmi enyhülést. 
Szenved ember, állat, s növény 
Szomját oltja mind ki él. 
 
Földanyánk sorvad hátán a sok 
szemét… 
Nem becsüli az ember,  
Tudja azt már réges-rég. 
Szeme az eget kémleli, 
Várja az ég könnyözönét 
Mert csak az hozna enyhülést, 
A természetnek felüdülést. 
Az embernek reménységet, 
A kamrába bőséget. 
 
Sziréna jajdul naponta; 
Több lett a jajszó az óta. 
A családok összetörtek, 
Térdre hullva könyörögtek, 
Jaj szavuk tán égig ér…. 
Reménységet várnak még. 
                       Gy.E. 
 

         Csillaghullás 
 
Augusztusnak estélyén 
Mikor a Nap aludni tért… 
Sötét égbolton millárdnyi 
Csillag ég; villan, pislákol 
De miért van oly távol? 
 
Esténként, ha nézem én 
Szívem dobban, szám mondja; 
Óh, óh, de szép!  
A Göncöl-szekér irányt mutat, 
A teli Hold fogyni készül.. 
 
Jaj! de mit látok én! 
A Tejút olyan, mint a fátyol 
Belőle felém, hull a csillagzápor. 
Felvillan és zuhan a semmibe… 
Szememmel követem, követem.. 
 
Mitől, miért van az 
Augusztusi csillagzápor? 
Ezt a titkot ember nem 
Fejti meg sohasem. 
 
Te fenséges csillagos ég, 
Te milliónyi gyertyafény… 
Ha feltekintek rád 
Lelkem nyugalmat talál. 
              Gy.E. 

Megkezdődött a legrosszabb járdák 
felújítása. Most az Ady utca nyugati 
oldalát készítik. Kétszer is örülhettek az 
ott lakók, először akkor, amikor 
elkezdték a munkát, másodjára pedig 
akkor, amikor a munkások végeztek a 
járdával. 
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