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Dr. Gyenesei István is megjelent a közgyőlésen         Elnök, alelnökök és a levezetı elnök 
 

       
Közgyőlés résztvevıi               Az elnök köszöntése a jubileum alkalmából 
 

       
Gratuláció a Nagyasszonyi címhez             Néptáncosok szórakoztatták a résztvevıket 
 

   
 
A közgyőlés minden résztvevıje a tíz évi tevékenységet összefoglaló 
kiadványt kapott emlékül 
 
Megköszönjük mindazok munkáját, akik bármi módon hozzájárultak 
egyesületünk elsı sikeres tíz évéhez! 
 
Várjuk mindazon falubelieket, akik csatlakozni szeretnének 
egyesületünkhöz! 
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ÜnnepiÜnnepiÜnnepiÜnnepi    közgyőlésközgyőlésközgyőlésközgyőlés    
 
A Böhönyéért-Somogyért Egyesület november 27-én tartotta ünnepi közgyőlését, 
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. 
Az egyesületi tagokon kívül megtisztelte jelenlétével a közgyőlést testvérszervezetünk, 
a Somogyért Egyesület Elnöke, országgyőlési képviselı: Dr. Gyenesei István Úr és 
kedves neje, Dr. Szijártó Henrik Polgármester Úr és kedves felesége, Ács Attila 
Körjegyzı Úr, a képviselı-testület tagjai, és a helyi civil szervezetek elnökei. 
 
A közgyőlés kezdetén részletesen beszámoltam arról, hogy mi-mindent tett, milyen 
eredményeket ért el az egyesület az elmúlt tíz esztendıben. 
 
A beszámoló után Dr. Szijártó Henrik Polgármester Úr elismerését fejezte ki az 
egyesület elnökének, vezetıségének és tagjainak, megköszönte a falu és a lakosság 
érdekében végzett munkájukat. Átadta a Képviselı-testület 280/2009. (XI.26.) számú 
határozata alapján az egyesület részére kiállított jubileumi emléklapot és 50 ezer Ft 
rendkívüli támogatást.  
Gratulált és virágcsokorral köszöntötte Hosszú Lászlónét, aki „Nagyasszonyi” 
kitüntetést kapott november 7.-én, velem együtt így már két Nagyasszonnyal 
büszkélkedhet községünk.  
 
Ezután a mővészeti iskola néptánccsoportja adott rövid, de nagyon hangulatos és 
színvonalas mősort.  
Fisliné Tamás Éva felolvasott egy verset, mely az egyesület tíz éves tevékenységét 
fogta rímekbe. 
Ács Attila Körjegyzı Úr pohárköszöntıje után következett a jóíző vacsora. 
 
A nagy kivetítın az egyesületi életrıl készült képek elevenedtek meg, s a tagság 
vidáman emlékezett színes rendezvényeire. Jó érzéssel néztük a filmen látható 
gyermekeket, rajtuk lehetett leginkább lemérni az idı múlását, kisgyermekbıl fiatal 
felnıttek lettek. 
 
Összességében egy jó hangulatú estét töltöttünk együtt, a folytatás csak rajtunk múlik! 
 

Tóth Mihályné 
elnök 

 

BöhönyéértBöhönyéértBöhönyéértBöhönyéért----    Somogyért EgyesületSomogyért EgyesületSomogyért EgyesületSomogyért Egyesület    
 

Az egyesület 1999.-ben alakult Juhász János Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok 
referense és Molnár József polgármester kezdeményezésére, 55 fı alapító taggal. Az 
alapszabály szerinti legfıbb céljai: Böhönye település értékeinek óvása, fejlıdésének 
elısegítése, faluszépítés, egészséges életmód, kulturális tevékenység, más civil szervezetekkel 
kapcsolattartás, együttmőködés az önkormányzattal. Az elsı elnök: Hosszú Lászlóné, 
vezetıségi tagok: Tamás László, Molnár József, Bencze Andor, Bekesné Nagy Valéria, 
Frenczel Ágnes, Kovács János, Tóth Mihályné. 2000-tıl elnök: Tóth Mihályné. Jelenlegi 
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vezetıségi tagok: Bácsiné Nemes Zsuzsanna, Bonczek Ágnes, Ribáné Hosszú Valéria, 
Hosszú Lászlóné, Molnár József, Tausz Istvánné, Németh Imre.  
Folyamatosan virágosítottuk, szépítettük a falut, melynek eredményeként 1999.-ben „Tiszta-
virágos környezetért” versenyben 12 db tuját és 2 db köztéri kukát kapott a falu, 2002.-ben 
„Gondozott, virágos község” címet. Az általunk épített sziklakertek ma is díszítik a 
közterületet. Az 1956-os forradalom évfordulójára kiírt pályázaton kb. 400 ezer Ft értékő 
bronz emléktáblát nyertünk.  
Hagyományos rendezvényeink: karácsonyi ünnepély, farsangi mősor és bál, szüreti felvonulás 
és bál (ez a fogatok hiánya miatt elmaradt), kézmőves alkotónap, családi nap szervezése 
fızéssel és különbözı versenyekkel, „Szív napja”, falunapi programok szervezése és 
lebonyolítása, fızés és szereplés a mősorban, Nagyszakácsi rendezvényen sütés-fızés, 80 
éven felüliek megajándékozása karácsonyra, fogyatékkal élık részére karácsonyi mősor és 
ajándék, részvétel a falusi ünnepélyek szervezésében és lebonyolításában, több éven keresztül 
részvétel a Tavaszi Vásáron Kaposváron. 2000.-ben az alkotónapon készült alkotások 
értékesítésébıl származó bevétellel az induló mővészeti iskolát támogattuk, s azóta is minden 
évben ellátjuk ıket étellel-itallal az iskolakezdést megelızı alkotónapjukon.  
2000.-ben a Soros Alapítvány pályázatán 245 ezer Ft-hoz jutottunk, amelybıl az óvodások 
kaptak udvari játékokat és babaházat. 2001.-ben 333 ezer Ft értékben számítógépet 
vásároltunk, ami a könyvtárba került, és ez volt az elsı gép, amit a lakosság használhatott 
internetezésre. Berendeztük a Faluházat és pályázatra kapott 500 ezer Ft-ból egy közel 2 
millió Ft értékő szabadidı parkot alakítottunk ki körülötte. A védınıi szolgálat részére 50 
ezer Ft-t adtunk játszósarok kialakítására. A haranglábnál 2 db köztéri padot helyeztünk el. A 
pályázatokon 2.569.000,- Ft-t nyertünk, amit nagyrészt a falu javára használtunk fel.  
Gondolok itt a 11 sörpad garnitúrára, amit minden helyi rendezvényen, sıt a környezı 
települések falunapjain is használnak. 
Több alkalommal kaptunk adományt a Somogyért Egyesülettıl, amit a rászorulók részére 
osztottunk ki.   
Az egyesületen belül mőködı tagcsoportok: Mosoly-Mix, Nık Böhönyéért és a Borbarát-kör. 
A Mosoly-Mix rendszeres szereplı a helyi rendezvényeken, a kistérségi települések 
falunapjain, de voltak Gyugyon, Nagykorpádon, Segesden, Kaszóban, 2 alkalommal Barcson, 
sıt a horvátországi Virje településen is.  A Nık Böhönyéért csoport tartja a fogyatékosok 
karácsonyi ünnepélyét is ajándékot is ad számukra. A Borbarát-kör a helyi rendezvényekhez 
gyakran hozzájárul a saját termeléső borokkal. 
2007.-ben helyi újság kiadásáról döntöttünk, és azóta negyedévente megjelenik  „Rólunk-
Nekünk” címmel, sok érdekes cikkel, hírekkel és a lakosságot érintı események 
ismertetésével. Sikeres, már 250 példányban adjuk ki.  

Tóth Mihályné 
elnök 

 

Második böhönyei Nagyasszony 
 
A „FİNIX” SOMOGYI Nagyasszonyok Egyesülete november 7.-én tartotta 2009. évi 
díjátadó  ünnepségét Vörsön. A nagyasszonyi címet olyan nık kaphatják meg, akik hosszú idı 
óta (legalább 10 éve) önzetlenül, minden térítés és ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak 
közösségük, településük érdekében. Dr. Szijártó Henrik polgármester javaslatára 
nagyasszonyi címet kapott Hosszú Lászlóné. A kitüntetéshez gratulálunk! 
 

Tóth Mihályné 
2002-ben megválasztott Nagyasszony  
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Ha az 50Ha az 50Ha az 50Ha az 50----, 60, 60, 60, 60----    vagy 70vagy 70vagy 70vagy 70----es években voltál gyerek…. ,es években voltál gyerek…. ,es években voltál gyerek…. ,es években voltál gyerek…. ,    

                                            hogyan vészelted át gyermekéveidet?hogyan vészelted át gyermekéveidet?hogyan vészelted át gyermekéveidet?hogyan vészelted át gyermekéveidet?    
 
 
A mi gyerekkorunkban az autókban nem volt légzsák, hátsó biztonsági öv. 
Egy teherautó platóján utazni különleges élmény volt, most is szívesen emlékszünk rá. 
A kiságyaink rikító színő, ólmot tartalmazó festékkel voltak pingálva. 
Nem volt biztonsági kupak a gyógyszereken. 
Védısisak nélkül bicikliztünk. 
A nagymama kerti kútjából húzott vizet ittuk, ásványvíz vagy kóla helyett. 
Magunk készítette görkorcsolyáink voltak. 
A szerencsésebbek, akik lejtıs utcákban laktak, az utca elejérıl indulva, félúton eszméltek rá, 
hogy nincs fék a szekereinken. Néhányszor közeli kapcsolatba kerültünk az utcabeli fákkal, 
bokrokkal, de megtanultunk ennek is örülni, hiszen igaz ugyan, hogy letaroltuk a bokrokat, de 
a bokor alatt legalább az autók útjában nem voltunk. 
Ha kimentünk játszani, egyetlen kikötés az volt, hogy sötétedésre érjünk haza. 
Az iskolában nem volt napközi, otthon ebédeltünk. 
Nem voltak mobiltelefonjaink, így aztán senki ránk nem talált. Jó volt. Nem? 
Rosszalkodtunk, számtalan csínyt követtünk el, hol egy kéz, hol egy láb tört, a fogaink sem 
voltak biztonságban, és mégsem születtek jegyzıkönyvek a rendırségen. 
A felelısség mindig azé volt, akié kellett, hogy legyen. 
Házi süteményen éltünk, vajas kenyéren, cukros és nem szaharinos ételt, italt kaptunk, 
mégsem voltak súlyproblémáink, mert állandó mozgásban voltunk. 
Egy Meggy Márká-t négyen ittunk ugyanabból az üvegbıl, és egyikünk sem halt bele. 
Nem volt Playstationünk, Nintendónk, X boxunk, videó játékaink, színes televíziónk 99 
csatornával, videó kameránk, mindentudó telefonjaink, számítógépeink, internet, de voltak 
barátaink. Vágytunk egymás társaságára. Rossz volt egyedül. 
Idınként összevesztünk, ha csapatok kellettek a játékhoz, és ha valaki kimaradt a csapatból, 
nem kellett ıt pszichológushoz vinni az elszenvedett trauma miatt. 
Nem voltunk mindannyian jó tanulók. Még az is elıfordult, hogy évet kellett ismételnünk, 
nem rohantak velünk egybıl pszichológushoz. 
Senkit sem ismerek, aki dislexiában szenvedett volna, hyperaktív lett volna. 
Ha valaki évet ismételt, olyan volt, mintha kapott volna még egy esélyt. 
 
Szabadok voltunk, voltunk „ gödörben”, voltak sikereink, felelısségünk, megtanultunk 
minden helyzetben talpon maradni. 
 
Azt kérdezik a gyerekeink: Hogy lehetett „így„ élni? 
Hogyan nıttünk azokká, akik vagyunk? 
 
 
Üzenem mindezt a fiataloknak, hogy megtudják, milyenek is voltak azok az évek. 
İk azt mondják majd, hogy „tök unalmasak„ voltunk, és csak mi fogjuk tudni, hogy 
nem unalmasak voltunk, hanem boldogok. 
 
 
                                                                                           Baráth Berta Katalin (Betti néni) 
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Jó, hogy vannak!Jó, hogy vannak!Jó, hogy vannak!Jó, hogy vannak!    
Ebben a rovatban olyan sikeres fiatalokról írunk, akik innen indultak, vagy ma is Böhönyén élnek. 

 

DrDrDrDr....    Szijártó ValériaSzijártó ValériaSzijártó ValériaSzijártó Valéria    
    

Nem tévedtünk a név leírásakor, kedves olvasó. Az a mosolygós, kedves óvodás, aki nemrég még a 
Mikulásnak írt levelet, és akinek énekét, és zongorajátékát nem egyszer csodálhattuk az iskolában 
és a templomban, immár diplomázott orvos. Az, hogy nem a rendelésen, vagy a betegágynál 
találkozunk vele, csak amiatt van, hogy Valika a kutatást választotta. 
 Sikereihez szeretettel gratulálunk, az alábbiakban a vele készült interjút olvashatják. 
 A kérdezı Beck Zoltán (Zotya) volt. 
 
Röviden meséld el gyermekkorod, és a diplomaszerzésig veled történteket. 
 
Siklóson születtem, de 4 éves koromig Pécsett laktunk a szüleimmel. Böhönyére 1989-ben 
költöztünk, apa akkor kezdett háziorvosként dolgozni. Az általános iskolába, az akkor még 
Böhönyei Általános Iskolában kezdtem, majd Pécsett folytattam tanulmányaim, ahol hatosztályos 
gimnáziumba jártam. Fıleg a matematika, biológia és a kémia tárgyak érdekeltek, és szerencsére a 
gimnáziumban lehetıségem volt a németet és az angolt is magas óraszámmal tanulni.  
A középiskola alatt több egyetemen is komolyan gondolkodtam, kezdetben a közgazdasági egyetem 
tőnt a legvonzóbbnak, de az utolsó két évben végül a kémiát és a biológiát választottam 
fakultációként. Ekkor került szóba a vegyész szak mellett az orvosi egyetem. Persze a családi példa 
is sokat számított a döntésnél, láttam, hogy apa tényleges hivatásként éli meg az orvoslást. Így 
döntöttem végül a pécsi általános orvostudományi egyetem mellett.  
 
 Miért pont az orvosi pályát választottad? 
 
Az egyetem alatt nyitottan álltam minden orvostudományi ághoz, sokáig nem tudtam, milyen orvos 
is szeretnék lenni. Tetszett a sebészet, de láttam, hogy nıként érvényesülni nagyon nehéz a mőtéti 
szakmákban, és rengeteg idıt és energiát emésztene fel, ami mellett a család mindig csak a második 
lehetne. Persze ettıl függetlenül nem lehetetlen manapság nıi sebésznek lenni, ha nem találtam 
volna olyasmit az egyetem alatt, amit szívesebben csinálnék, valószínő, hogy megpróbáltam volna a 
sebészetet. Azonban negyedéves koromban tudományos diákmunkába kezdtem.  
 
 Mit jelent ez pontosan? 
 
Ahhoz, hogy diplomamunkát írjunk, saját kutatást kell végeznünk valamilyen szakterületen. Ennek 
kerete a TDK, vagyis a tudományos diákkör. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki választ egy 
témavezetıt, aki az egyetemen dolgozik és kutat, és az ı témájához csatlakozik. Idejétıl függıen 
bekapcsolódik a kutatói munkába, és egyedül is dolgozik a témában. Ezáltal saját eredményeket és 
kutatást tud a diplomamunkájában bemutatni. És persze arra is kiváló ez a pár év, hogy az ember 
belelásson a kutatásba, és eldönthesse, érdekli-e, akar-e ezzel az egyetem végeztével is foglalkozni. 
Én a mikrobiológiai intézetben csatlakoztam a volt mikrobiológia gyakorlatvezetım témájához, és a 
3 év alatt szerzett eredményekbıl írtam a diplomamunkám, és most ezt a témát kutatom az 
egyetemen PhD hallgatóként. 
 
Mesélj errıl a témáról bıvebben. 
 
A témám a vérhas kórokozója, a Shigella elleni védıoltás fejlesztésérıl szól. A Shigella egy 
baktérium, ami fıleg a fejlıdı országokban elterjedt, de azért Magyarországon is elıfordul. Évente 
160 millió ember betegszik meg tıle, és a WHO becslése szerint közel 1 millió kisgyermek hal meg  
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Shigella fertızés következtében. Sajnos az antibiotikumokra gyorsan érzéketlen lesz, és persze a 
szegény országok nem tudják megengedni maguknak, hogy megfelelıen gyógyítsák a betegeket, 
ezért a legjobb megoldás az lenne, ha egy védıoltással megakadályozhatnánk, hogy az érintett 
területeken élık megbetegedjenek. Épp ezért számos kutató csoport foglalkozik Shigella elleni 
védıoltás fejlesztésével, de rengeteg nehézség van egy ilyen kutatás során. Az egyik, és talán 
legfontosabb, hogy nem elég egy baktériummal szemben létrehozni a vakcinát, mert 50 különbözı 
Shigella törzs képes vérhast okozni. Ez egy kicsit hasonló az influenzához, ott sem elég, hogy az 
ember egy influenzaoltással beoltatja magát, mert minden évben új vírus jön, ami ellen az elızı évi 
vakcina már nem véd. Itt sem elég, hogy egy baktérium ellen hozunk létre oltást, hanem 50 vakcina 
törzset kéne egy védıoltásba belezsúfolni. Ami sajnos nem lehetséges. Ehelyett mi azon dolgozunk, 
hogy olyan baktérium mutánst hozzunk létre, ami mind az 50 törzs közös jellemzıit hordozza, így 
az immunrendszert mindegyik Shigella törzzsel szemben érzékenyíti.  
 
 Hogyan áll jelenleg a kutatás? 
 
Nagyon biztató eredményeink vannak, úgy tőnik, hogy sikerült egy olyan mutánst létrehozni, amin 
ezek a közös jellemzık megtalálhatók.  
 
Lesz-e publikálva ez az eredmény valahol? 
 
A cikket most írjuk a témavezetımmel, még kiegészítı vizsgálatok folyamatban vannak, de már 
eddig is bemutattuk a kutatási eredményeket több konferencián. Magyarországon 2008 és 2009-ben 
a Magyar Mikrobiológiai Társaság éves nagygyőlésén, illetve az egyetem Tudományos Diákköri 
konferenciáján 2008. tavaszán. Tavaly februárban Innsbruck-ban mutattam be egy rövid 
összefoglalót a témával kapcsolatban, illetve idén januárban az Egyesült Arab Emirátusokban adtam 
elı egy konferencián. Legutóbb pedig októberben Keszthelyen és november elején Pécsett tartottam 
elıadást.  
 
 Ezeken a konferenciákon milyen nyelven adod elı a kutatási eredményeket? 
 
A külföldi konferenciákon angolul kell elıadni, de a most ıszi elıadásokat is angolul kellett 
megtartanom, mivel nemzetköziek voltak, tehát külföldi résztvevık is akadtak. Ilyenkor fıleg azért 
izgulok, hogy érthetıen tudjam elmondani az eredményeket, és hogy az elıadás után feltett 
kérdésekre is tudjak válaszolni. A külföldi utazások viszont mindig nagy élményt jelentenek! 
 
 Mivel foglalkozol szabadidıdben? 
 
Még középiskolás koromban is tanultam zongorázni, ha van idım, ma is leülök néha a zongorához. 
Szeretek kirándulni, túrázni, a barátaimmal idén nyáron biciklitúrára mentünk az İrségbe, és 
remélem a nyáron megmásszuk a Triglav-ot Szlovéniában. Idén kezdtem pilates torna órákra járni, 
amit nagyon élvezek. Emellett Pécsett mindig adódik lehetıség egy baráti összejövetelre valahol, 
valamilyen rendezvény kapcsán, de nagyon örültem, mikor a Böhönyei Fiatalokért Kulturális 
Egyesület megalakult, és itthon is szervezhettünk érdekes, színes programokat. A személyes 
kedvencem a tavalyi karácsonyi ünnepség volt, nagyon szeretek énekelni, és örültem, hogy egy 
lelkes kis kórussal részt vállalhattunk az ünnepi programban. Remélem, hogy idén is sikerül 
megszervezni a karácsonyi mősort, és további dalokkal bıvíteni a kis csapat repertoárját! Bár most, 
hogy a kutatásban is egyre több munka van, ritkábban tudok hazajönni, remélem, hogy még egy 
ideig aktívan tudok részt venni az egyesület életében! 
 
További sok sikert kívánunk minden olvasó nevében, ha csak teheted várunk haza! 

                                                                 Beck Zoltán  
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Fogyatékkal élık karácsonya 

 
Évrıl évre több gyermek születik községünkben, akik nem egyenlı eséllyel kezdik meg 
életüket. Sajnos a nagy szociális különbség még inkább kiélezi, nehezíti életüket, családjukét, 
akik sorsukkal egyedül maradva küzdenek gyermekeikért. Negyedik éve – immár 
hagyományt teremtve – karácsonyi ünnepséget szervezünk számukra. A négy évvel ezelıtti 
25 fı mára megduplázódott. Igaz, azoknak a böhönyei nıknek, családoknak a száma is, akik 
segítenek abban, hogy az év 365 napjából egyetlen este ıróluk szóljon. Velük teázva, 
süteményt majszolgatva szép zeneszó mellett közösen gyönyörködünk ezeknek a 
gyerekeknek, szüleiknek örömében, karácsonyában. Sajnálom, hogy az adakozók kevesen 
jönnek el erre a közös karácsonyestre, pedig felemelı az érzés, a látvány, amit az adományok 
segítségével ezek a kis emberek átélnek. 
Szép dolog a segítı szó, adomány, más szándékkal is, de véleményem szerint – sajnos – 
jelenleg hazánkban is nagy szegénységben és nagy problémákkal, betegségekkel küzdenek a 
családok. Nagyon – nagyon jó a fent leírtakon túl a hétköznapokban is tudni, érezni azt, hogy 
ezek a családok, gyerekek megismernek, tisztelnek bennünket, mernek tanácsot kérni, de a 
meleg, szeretetet sugárzó tekintetet is felemelı a hétköznapok során, amely felılük árad. Úgy 
gondolom, ha összefogunk itt a saját falunkban, és az ilyen hagyományokat folytatjuk, akkor 
az advent, a várakozás legméltóbb formáját választjuk, és lélekben is felkészülünk a világ 
legnagyobb ünnepére, „a megváltó érkezésére”, és nem csak a teletömött bevásárlókocsik 
tolásával, és a csábító ünnepi forgatag az, ami számunkra jelzi az ünnep közeledtét. 
 
Az idén 2009. december 11-én (pénteken) 1700-kor  az általános iskolában kerül sor a 
„Fogyatékkal élık Karácsonyára”. 
Szívesen vesszük bárkitıl, ha adományával segíti rendezvényünket, és jelenlétével megtiszteli 
ünnepünket. 
Adományokat fogadják: 
Máténé Ninkó Csilla (virágbolt) 
Káplár Miklósné (Ady utcai óvoda) 
Ribáné Hosszú Valéria (általános iskola) 
 

„Nézz irgalmas szemmel, mert amit elsı látásra észlelsz, 
az csak külsı réteg, álca vagy védıburok. Ahhoz, hogy 
meglásd a lényeget, nem ítélkezned, hanem szeretned 
kell.” 
 
„Az igazi öröm a szív mélyébıl fakad, abból a feltétel 
nélküli szeretetbıl, amely bizalommal fogadja a jót is, a 
rosszat is, mert tudja, hogy minden a javára válik.” 
        

  /Simon András/ 
 
Végül községünk minden lakójának áldott, szeretetben 
eltöltött Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Esztendıt kívánok! 
 
 

Ribáné Hosszú Valéria 
Nık Böhönyéért Somogyért Egyesület 
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Járdákon járjunk BöhönyénJárdákon járjunk BöhönyénJárdákon járjunk BöhönyénJárdákon járjunk Böhönyén    
 

Az alábbiakban tájékoztatást szeretnék adni a T. Olvasóknak, 
hogy milyen eredményeket értünk el eddig a településen belüli 
közlekedés javítása terén. 
Az elızı években több utcában az utak burkolat felújítását 
végeztük el (Illés utca 2. szakasz, Széchenyi utca középsı 
szakasz, Hunyadi utca teljes szakasz, Petıfi u., Rákóczi utca 2. 
szakasz). 
Tekintettel arra, hogy nagyon régóta nem kerültek felújításra a 
település járdái (más területek kaptak prioritást), és végig 
járván azokat (valamennyit, ahol van), megállapítást nyert, 
hogy sok helyen rövidebb, hosszabb szakaszok immáron 
balesetveszélyesek, és voltak olyan hosszabb utcarészek, ahol 

a maradvány már járdának sem volt nevezhetı. Persze ne higgye senki azt, hogy ez csak helyi böhönyei 
probléma. Hasonló problémákkal küzdenek kellı anyagi források híján más települések is. Mindazonáltal egy 
jelentıs, a gazdálkodást érintı és az átalakító, racionalizáló program eredményeként a nagyléptő vágyaink, 
elképzeléseink mellett kiemelt gondot kívántuk fordítani a folyamatos járda felújítási programnak. Ennek 
legjelentısebb eredményei a kisebb javításokon kívül az Ady utca teljes járda felújítása, valamint a most 
befejezıdött Kossuth utcai teljes járda felújítás. Ezek a felújítások az úgynevezett TEKI, CÉDE pályázatok 
elnyeréseként valósulnak meg, természetesen önrész biztosítása mellett. A folyamatban lévı járda program 
része a Bethlen G. utca járda jelentıs szakaszának felújítása, valamint talán legjelentısebb, a Fı utca 
gyógyszertártól a varrodáig terjedı szakaszának a korszerő, a falun belüli központi elhelyezkedéséhez, 
környezetéhez illı térkı járda elkészítése lesz. Ezen két utca munkálatainak elkezdése és befejezése 
idıjárásfüggı. 
A járdaépítési programot azért is fontosnak tartom, mert 
hasznos munkalehetıséget biztosít az „Út a munkához” 
program keretein belül. Ezáltal sok család számára biztosított 
a megélhetéshez szükséges jövedelem.  
 
Remélem, hogy mielıbb eljutunk oda, hogy a Kölcsey és 
Csokonai utcákban is legalább az egyik oldalon új járdák 
épülhessenek. Tervezett a Diófa utca burkolatának felújítása, 
mely után szeretném, ha az aszfalt burkolat mellett stabil 
kissé szélesebb padka kerülne kialakításra. Folyamatos 
egyeztetések alatt van a buszpályaudvar felújításának sürgetı 
kérdése is.  
Alapvetıen a jövıbeni terveink megvalósulásának kulcskérdése, hogy az elindított nagy beruházásaink 
megvalósítása során milyen nem várt többlet kiadásaink keletkeznek, illetve, hogy az újabb állami 
megvonások milyen mértékben sújtanak bennünket.  
 
Mindenesetre küzdünk és harcolunk a település feltartóztathatatlan dinamikus fejlıdése érdekében, de egy 
percig sem feledkezem meg azokról, akiknek a többlet áldozat vállalásai nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a kitőzött célokat el is érjük. 
 

        Dr. Szijártó Henrik 
                          polgármester 
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ÖRÖKZÖLD TÉMAÖRÖKZÖLD TÉMAÖRÖKZÖLD TÉMAÖRÖKZÖLD TÉMA    
(Víz és csatornadíj) 

 
Évek óta egyre jobban foglalkoztatja, nem csak a lakosságot, hanem a képviselı-testület tagjait és a 
polgármestert is (mi is itt élünk), hogy magasnak tartjuk a víz és csatornadíjakat.  
A kialakult díjtételek egy hosszú folyamat eredményei, melynél mindig kalkulálva voltak a lehívható 
kiegészítı állami támogatások. Igen ám, csakhogy az Állam is egyre jobban megnézi, hogy mit, milyen 
mértékben támogat, ezáltal a megpályázott támogatási összegeknek csak egy részét hajlandó jogos 
igényként elfogadni. Ennek következtében jelentkezik a nagyobb teher, hisz a hiányzó összeget a 
lakosság, a szolgáltató, az önkormányzat, vagy akár együtt kénytelenek pótolni. Már a tavalyi 
díjmegállapításnál is voltak érveink a díjemelések ellen, de az a harc és tárgyalássorozat, melyet 
folytattunk, csak mostanra hozhatott talán sikerként elkönyvelhetı eredményt.  
A DRV illetékes vezetıivel több alkalommal folytattam személyes egyeztetést, tárgyalást, melyeken 
következetesen és határozottan felsorakoztattam tényszerően azokat az érveimet, melyek a díjak 
csökkentése iránti igényt indokolják.  
Jó hatással volt a tárgyalások eredményes kimenetelére az a sikeres csatorna rákötési akció, amelynek 
eredményeként mintegy 60 háztartás csatlakozott egy év alatt a hálózatra.  
Annak érdekében, hogy a 2010-es évi díjak kalkulálásának idıszakában nyomatékkal hangsúlyt 
adhassunk elvárásainknak, külön levélben fordultam a DRV igazgatójához, Veigl Gábor értékesítési 
igazgató úrhoz. Ezen levél keltezése 2009. november 11-e. 
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül ismertetem Önökkel a levél egy részletét: 
 
„Tisztelt Igazgató Úr! 
 
Tekintettel arra, hogy év vége felé, novemberben válik esedékessé a 2010-es évre tervezett 
közszolgáltatási díjkalkulációk elkészítése, az együttmőködés hatékonyságának, a döntés 
felgyorsításának érdekében az alábbiakban fejteném ki álláspontomat a víz- és szennyvízdíjak szintének 
tekintetében. Mint ahogyan már a Böhönyén tartott legutóbbi személyes megbeszélésen is említettem 
(ahol jelen volt Vörösné Weiner Katalin területi referens asszony is), a díjtételek szintje manapság 
komoly feszültség tárgyát képezi Böhönyén is. A fogyasztók magasnak tartják a vízdíjakat, csakúgy, mint 
a szennyvízdíjakat. Egyre gyakoribbak a lakossági reklamációk, megkeresések e tárgyban.  
Nem titkoltam s ezért le is írom, hogy saját álláspontom is az, hogy a jövıben indokolt lenne a díjtételek 
csökkentése. 
 Személyes véleményem szerint a vízdíj szerényebb mértékő csökkentése is elfogadható lenne, hiszen 
közös társadalmi érdek a vízbázisok védelme, melyhez hozzátartozik, hogy a fogyasztás ne váljon 
semmiképpen pazarlóvá. A szennyvíz díjak tekintetében már érdemi csökkentést tartok indokoltnak az 
alábbi érvek alapján: 
Az energia árak gyakorlatilag nem változtak, árfolyamuk ingadozó.  
A DRV-nél az utóbbi években több száz fıs leépítések történtek a gazdaságosság érdekében.  
A leépített dolgozók bértömegének megtakarításait nem látjuk visszatükrözıdni a díjkalkulációkban.  
Folyamatos és jelentıs átszervezéseket hajtottak és a hajtanak végre a hatékonyság és gazdaságosság 
növelése érdekében, melyeket szintén örömmel érzékelnénk a díjtételek kalkulációjánál. 

 
Az utóbbi években, de kiváltképpen 2008-ban, jelentıs többletrákötés történt, melynek eredményeként 
megnıtt a feldolgozásra kerülı szennyvíz mennyisége, melynek díjcsökkentı hatásúnak kellene lenni.  
A vagyongazdálkodás terén bekövetkezı változások (ingatlan bérbeadások, értékesítések stb.), hasonló 
irányba kellene hatni.  
Elgondolkodtató az, hogy az állami támogatás tervezettıl való elmaradásának szakmai indokolásai 
mögött feltételezhetıen többletkalkulációk is állhatnak.  … 
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Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a médiákban az utóbbi idıkben hogyan jelentek meg a 
közszférában, valamint az állami tulajdonú cégeknél alkalmazott béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos 
és a nyilvánosság elé tárt adatok.  
 
A fentiek alapján az évtizedet meghaladó jó együttmőködésre alapozva kérésemet, valamint figyelemmel 
arra, hogy a szolgáltatási (koncessziós szerzıdés) lejárati idejéhez közeledik, a jó együttmőködés 
reményében kérem, hogy fontolják meg a felsorakoztatott érveimet, tekintsék át a díjkalkulációk 
kialakításánál a reális,  valós gazdasági lehetıségeket hogy mielıbb elfogadható, tiszta és világos 
ajánlatot terjeszthessek a képviselı-testület elé díjtételt meghatározó rendeletalkotási céllal.  
 
A díjtétel meghatározását terv szerint 2009. november 26-án tartandó képviselı-testületi ülésre kívánom 
beterjeszteni a szükséges egyeztetéseket elıtte célszerő lenne eszközölni. 
 
Böhönye, 2009. november 11. 

                 Üdvözlettel:      Dr. Szijártó Henrik polgármester„  
 
Remélem a levél tartalma hitelt érdemlıen meggyız mindenkit arról, hogy vállalt kötelezettségünknek 
megfelelıen képviseljük a település lakóinak érdekeit. 
Kis idı múlva a DRV részérıl megérkezett a válasz a 2010-es évre szóló díjkalkulációkkal 
kapcsolatban. Idézet a válasz-levélbıl:  
„ A kedvezıtlen hatásokat Társaságunk belsı átszervezésekkel, hatékony szervezeti struktúra 
létrehozásával ellensúlyozza. ” Szervezet korszerősítés III„ projektünk megvalósításával megtörtént az 
üzemeltetési és fenntartási feladatok szétválasztása, a feladatkörök pontos meghatározása, létrejöttek a 
hatékonyabb munkavégzés feltételei.  
Mindezen szervezeti korszerősítés nyomán, valamint figyelembe véve, Tisztelt Polgármester Úr 
megkeresését, a 2010. évi üzemeltetési díj javaslatunk mind az ivóvíz-, szennyvízszolgáltatást 
vonatkozásában díjcsökkenést tartalmaz 2009. évhez képest: ivóvíz szolgáltatás 5 Ft/m3 +ÁFA 
összegő, illetve szennyvízszolgáltatás esetén 124 Ft/m3 + ÁFA összegő lesz a csökkenés. „ 
 
Remélem, a fentiek elég meggyızıek, de a címnek megfelelıen már azon munkálkodom, hogy a 2011-
es év elérkezésére milyen intézkedéseket és érvrendszert kell kialakítani ahhoz, hogy a további 
díjcsökkentés irányában haladjunk. 
 

Dr. Szijártó Henrik 
polgármester 

 
 

Somogy megyei rajzSomogy megyei rajzSomogy megyei rajzSomogy megyei rajz----versenyversenyversenyverseny    
 
Örömmel adunk hírt arról, hogy Bécs Vivien iskolánk 7. osztályos képzımővészeti képzésre járó 
tanulója a Somogyi Hírlap Adventi Rajzpályázatán 3. helyezést ért el. Jutalma 10 ezer forintos 
könyvutalvány, rajza megtekinthetı a www.sonline.hu honlapon. 
 
Sikeréhez szeretettel gratulálunk! 
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II. JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYFA DÍSZÍTİ VERSENY 
2009. december 19. Sportcsarnok 

 
Hagyományteremtı szándékkel szerveztünk az elmúlt évben vállalkozók, intézmények részvételére számítva 

JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYFA DÍSZÍT İ VERSENYT 
 
Olyan idıs, rászoruló embereknek, családoknak szereztünk örömet a feldíszített fenyıfákkal, akiknek talán e 
nélkül nem lett volna karácsonyfája, és talán az év legszebb ünnepét, a karácsonyt is szomorúbban, 
magányosabban élték volna meg. 
A sportcsarnokban rövid karácsonyi mősorral leptük meg az érdeklıdıket, ezzel is köszönetünket fejezve ki 
az aktív részvételért, az önzetlen támogatásért, a feldíszített fenyıfákért, a büfében fogyasztható ajándék 
pogácsáért, teáért, forralt borért… 
 
Ez év december 19-én, szombaton ismét, reményeink szerint még többen, összegyőlnénk, és közös 
(Böhönyéért – Somogyért Egyesület, Fiatalok Kulturális Egyesülete, Iskolások és az Óvodások) karácsonyi 
mősorral köszönnénk meg a támogatást, választanánk ki 2009. legszebben díszített karácsonyfáját, és advent 
jegyében ünneplıbe öltöztetnénk nem csak a sportcsarnokot, hanem szívünket, lelkünket is. 
A rendezvény kiegészítıjeként, megfelelı érdeklıdés esetén, KARÁCSONYI ASZTALDÍSZ-KÉSZÍT İ 
VERSENYT is rendeznénk, az alkotásokat pedig kisorsolnánk a jelenlévık között. 
 
Néhány szó Óvodánk decemberi programjairól: december 3-án óvodánk valamennyi gyermeke számára 
kirándulást szervezünk Bıszénfára a Meseszállóba, ahol találkozhatnak a Mikulással, ajándékcsomagot 
kapnak tıle, megsimogathatják rénszarvasait, és közös ebéden vesznek részt a Meseszálló éttermében. A 
kirándulás költségéhez nem kell igénybe vennünk a szülık anyagi hozzájárulását, mivel a Festetics 
Alapítvány és más pályázati keretbıl tudjuk finanszírozni a programot, így valamennyi hátrányos helyzető 
gyermekünk részt tud venni rajta. Az óvodai csoportok karácsonyi ünnepsége 2009. december 22-én, kedden 
lesz, melyre szeretettel várunk minden érdeklıdıt. 

Horváth Lászlóné 
Óvónı 

 

Kedves Szülık, Kedves Gyerekek! 
 
Községünkbe érkezik a Mikulás december 5-én, délután 14:00-kor. A tőzoltóságtól indulva hintóval jön, 
mivel nem biztos, hogy lesz hó, és a Takarékszövetkezet elıtti betonozott parkolónál szeretné ajándékait 
átadni az óvodás, illetve az alsó tagozatos gyermekeknek. Örülne, ha vidám dallal, verssel köszöntenénk, és 
jókedvően töltenénk együtt a szombat délutánt. 
Mivel várjuk a vendégeket? Lesz forró tea, kalács és finom forralt bor, hangulatos zene. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki személyesen szeretne találkozni a Mikulással, és együtt ünnepelni az óvodás 
és iskolás gyermekekkel. 
Találkozzunk december 5-én 1400-kor a ligeti óvodánál, illetve rossz idı esetén a sportcsarnokban. 

 
„Nagy csizmában jön a havon, 

El is fáradt, öreg nagyon. 
Mégis eljön, neki ünnep, 
Örül a mi örömünknek.” 

A rendezvény támogatója: Böhönye Község Önkormányzata és a Borbarát Kör. Szervezıi: a község 
intézményei és a civil szervezetek. 

Kiss Károlyné 
óvodavezetı 
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Hírek az iskolábólHírek az iskolábólHírek az iskolábólHírek az iskolából    
 
Mint már ismert, intézményünk sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.4/08/2 „A kompetencia 
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben” címő pályázaton, mellyel 
iskolánk 23 878 538 forint, tagintézményeinkkel összesen 50 868 480 forint támogatást nyert. 
A pályázati pénz pedagógus továbbképzésre fordítható, melyen korszerő ismeretátadási 
technikákat sajátíthatnak el a résztvevık, így segítve tanulóinkat az alkalmazásképes tudás 
megszerzéséhez, mely lehetıvé teszi számukra a folyamatosan változó ismeretanyagokhoz, 
igényekhez való alkalmazkodást. Ebbıl a pályázati forrásból laptopokat, egyéb informatikai 
eszközöket, szoftvereket is vásárolhattunk. A korábbi sikeres HEFOP-3.1.3. „A kompetencia 
alapú oktatás bevezetése” pályázatunk tette lehetıvé a részvételt a HEFOP-3.1.3/B 
pályázaton, melyen közel 9,5 millió forint értékben jutottunk támogatáshoz, melybıl többek 
között 30 db tanulói laptoppal, fejlesztı szoftverekkel, eszközökkel gazdagodott iskolánk és 
óvodánk, tagintézményeink. A tanév eddig eltelt idıszakában ezen eszközök használatba 
vétele, különféle tanórákon való alkalmazása, tanulókkal való megismertetése zajlott, 
láthatóan nagy sikerrel. Mivel korábban vezeték nélküli internet hozzáférést építettünk ki az 
épületben, így minden tanteremben, bármely tanórán használhatók ezek a korszerő eszközök. 
Azon tanulóink is hozzáférhetnek az internet kínálta lehetıségekhez, akiknek otthon ez még 
nem áll rendelkezésére. 
Közeledik a karácsony és a téli szünet. Iskolánk és óvodánk hagyományainak megfelelıen 
szervezi az ünnepekkel kapcsolatos programjait. December 5-én 1400-tól az óvodások, és az 
alsó tagozatosok részvételével, mősorával kerül sor a Mikulás rendezvényre a parkban. 
December 16-án 1700-tól kerül megrendezésre zeneiskolásaink „Karácsonyi Koncertje” a 
sportcsarnokban. December 17-én 1800-tól a kaposvári Munkácsy Gimnázium kórusa 
szerepel a katolikus templomban. December 19-én a Fenyıfadíszítı Verseny tekinthetı meg 
a sportcsarnokban. December 22-én 1000-kor  iskolánk „Karácsonyi Mősora” lesz látható. A 
felsorolt rendezvényekre minden szülıt, érdeklıdıt szeretettel várunk. 
A téli szünet 2009. december 23-tól (szerda) 2010. január 4-ig (hétfı) tart.  
Minden olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok az intézmény dolgozói nevében 
 

Riba László 
igazgató 

 
 

Friss diplomásokFriss diplomásokFriss diplomásokFriss diplomások    

    
Elızı számunkból sajnálatosan kimaradt három böhönyei fiatal, szerettel 

gratulálunk nekik, sok sikert kívánunk választott pályájukon 
 

Bodnár Márk Kaposvári Egyetem Pedagógiai Fıiskolai Kar Tanulásban Akadályozottak 
Pedagógiai szakán gyógypedagógus – tanár képesítést szerzett 
 
Király Kinga Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar 
Közgazdász szakán közgazdász végzettséget szerzett 
 
Dr. Szijártó Valéria Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán általános 
orvosként végzett 
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Bencik Tamás, új böhönyei plébánosBencik Tamás, új böhönyei plébánosBencik Tamás, új böhönyei plébánosBencik Tamás, új böhönyei plébános    
    

        Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Bencik Tamásnak 
hívnak. 1980–ban születtem, Marcaliban. A gyerekkoromat Buzsákon töltöttem.  

Nagy hatással volt az életemre az akkori plébánosunk Szekeres Dezsı atya. Az ı 
gondoskodása és foglalkozása segített abban, hogy ezt a hívatást el tudjam fogadni. 
Emlékszem hányszor focizott velünk, sokszor köré ültünk egy-egy kalandos történetéért, 
melyet ifjúkori emlékeibıl merített.  

Általános iskolai idıszakomban már a templom sekrestyési feladatait is magamra 
vállaltam. A nyolcadik osztály után Kaposváron a Cseri úti iskolában tanultam épület és bútor 
asztalos szakmát. 1999-2000-es tanév befejeztével a felvételemet kértem Balázs Béla megyés 
fıpásztortól az egyházmegye kispapjai közé. A szemináriumi évek alatt Veszprémben az 
Érseki Hittudományi Fıiskolán tanultam. Ez meghatározóan hatott az életemre. Sok barátom 
lett, és olyan tantárgyakat ismerhettem meg, melyek közelebb hoztak Krisztus 
megismeréséhez.  

2005. október 7-én, Segesden az egyházmegyei ifjúsági találkozó keretében Püspök Úr 
diakónussá szentelt. 2006. január végétıl a siófoki plébánián teljesítettem szolgálatot, mely 
idı alatt felkészülhettem a papszentelés által a hivatásomra. Április 5-én, Nagycsütörtökön a 
kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban pappá szenteltek. Még aznap el kellett 
foglalnom kirendelt kápláni helyemet, a nagykanizsai Jézus Szíve templomban. Következı év 
július elsejével a nagykanizsai Szent József templomba helyeztek. Itt teljesítettem szolgálatot 
ezen év október elsejéig, amikor is a Püspöki Hivatal Böhönyére helyezett.  

Elsı tapasztalataim alapján ez egy jó egyházközség, és a jövıben együttmőködve 
sokat tehetünk egyházközségünk gyarapodásán.  
 

Szentmisék rendje: 
Adventben hétfıtıl-péntekig reggel 6 órai kezdettel kezdıdnek.  
Az Adventi-karácsonyi lelkigyakorlat december 18-19. (péntek, szombat) este 17:00 

órakor celebrált szentmise keretében tartjuk. Lelkigyakorlatos atya Kelemen István 
Zalaszabadi plébános lesz. Mise elıtt egy órával szentgyónást lehet végezni.  

A karácsonyi szentgyónás idıpontjai : Vésén december 23-án délelıtt 8-9 óráig és 
Böhönyén 10-12 óráig.  

Karácsonyi miserend Böhönyén: 24-én éjfélkor, 25 és 26-án délelıtt 11 órakor, 31-
én év végi hálaadó szentmise este 18 órai kezdettel. Január elsején délelıtt 11 órakor lesz 
szentmise.  

Kérek minden hívı, és nem hívı, fiatal és idıs böhönyeit, látogasson 
el ünnepi szentmiséinkre, hogy a karácsony valóban  

a lélek ünnepe is lehessen.                                
                                                         Benczik Tamás 

                                                                                               plébános 
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A tőzoltóságról jelentjükA tőzoltóságról jelentjükA tőzoltóságról jelentjükA tőzoltóságról jelentjük    
 
Böhönyei Önkormányzati Önkéntes Tőzoltóság rövid történései az elmúlt 3 hónapban. 
Szeptember 3.-án a helyi vasútállomáson ellenırzı gyakorlatot tartottunk. Feltételezés szerint 
egy mozdony, tartályos autóval ütközött, amely veszélyes anyagot szállított. A gyakorlaton 
közel 25 fı tőzoltó vett részt (Böhönye, Kaposvár, Marcali, Nagyatád). A gyakorlat 
értékelése, és a beavatkozás sikeres volt. 
 
20 fıvel október 5.-én elindítottuk a tőzoltó szakkört, amelyre felsı tagozatos diákok 
jelentkeztek. A gyerekek elıre elkészített tematika alapján tanulnak, megismerkedhetnek a 
tőzoltók napi munkájával, feladataival, de tanulnak oltóanyag ismeretet, égéselméletet és 
elsısegély-nyújtási oktatásban is részesültek már. Az utóbbinak a Marcali mentıállomás adott 
otthont, ahol a gyerekek többek között megtanulhatták az újraélesztést és a különbözı 
sérülések ellátását is. 
 
November 7.-én 40 órás alapfokú tőzoltó tanfolyamot indítottunk, ahol 25 fı részvételével 
kezdıdött el az oktatás. A tanfolyamot végzık szombatonként elméleti és gyakorlati 
foglalkozásokon vesznek részt, amelyet december 5.-én egy záró vizsga keretében fejeznek 
be.  
 
November 14.-én rendeztük meg a hagyománynak számító III. Tőzoltó bálunkat, amelyet Dr. 
Szijártó Henrik polgármester úr nyitott meg. A rendezvényen fellépett a Mazso–girls tőzoltó 
tánccsoport. Ezúton is mondunk köszönetet mindenkinek, akik a rendezvényünket 
támogatták. A tisztán befolyt összeg 153 195 Ft, a tőzoltóság pályázati önrészébe számít bele.  
 
A hétvégén beköszöntött az adventi idıszak, a karácsony hagyományainknak 
megfelelıen többnyire meghitt családi körben zajlik. Az elmúlt években átlagosan közel 
40 alkalommal riasztották a tőzoltókat adventi koszorú és karácsonyfa tőzhöz.  
 
Azért, hogy az ünneplés zavartalan lehessen, és az ünnep során érzett örömünket ne 
árnyékolhassa be semmilyen elıre nem várt esemény, a Böhönyei Önkormányzati Önkéntes 
Tőzoltóság fontosnak tartja felhívni az állampolgárok figyelmét néhány alapvetı 
biztonsági rendszabályra, melyek nyílt láng, valamint elektromos árammal mőködı 
díszek használatára vonatkoznak. 
  
Az adventi koszorú által okozott tüzeket többnyire az égve felejtett gyertyák okozzák. Azért, 
hogy elkerüljük a hasonló tőzeseteket, javasoljuk: 

• Az adventi koszorúkat helyezzük nem éghetı anyagból készült felületre (fém vagy 
hıálló üveglap stb.), és közvetlen közelében ne helyezzünk el más éghetı anyagokat, 

• A koszorún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielıtt a 
helyiségbıl kimegyünk, azokat oltsuk el, ugyanis a tapasztalatok szerint az égve 
felejtett gyertyák okozzák a tőzesetek jelentıs részét. 

• Karácsonyfa tüzek esetén a tőzesetek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, 
csillagszórók, esetenként a mőködésben lévı elektromos árammal mőködı 
lámpafüzérek helytelen, vagy felügyelet nélküli használata okozhatja. A 
„karácsonyfa” jellemzı tulajdonsága, hogy kiszáradásával egyenes arányban nı a 
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lángra lobbanás veszélye, ezért az ünneprontó tőzesetek elkerülése érdekében 
javasoljuk: 

• Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnıttek gyújtsanak meg. Mielıtt a 
helységet elhagyják, a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a 
fáról. 

• Csak magyar érintésvédelmi elıírásoknak megfelelı elektromos lámpa füzéreket 
használjunk. Az olcsó, legtöbbször távol-keletrıl származó elektromos díszítések 
rossz minıségük miatt nem csak áramütés lehetısége miatt veszélyesek, hanem az 
esetleg bekövetkezhetı rövidzárlat tüzet is okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy 
hosszabb távollét idejére se hagyjuk bekapcsolva. 

• Amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal mőködı díszeket alkalmazunk, a fát ne 
helyezzük függöny közelébe, és lehetıség szerint eldılés ellen is rögzítsük. 

Az esetleg fellobbanó lángok elharapódzását vizes pokrócokkal, vagy ha van, kézi tőzoltó 
készülék alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. Fokozottan figyeljünk arra, hogy 
amennyiben karácsonyfatőz alakul ki, és a fán elektromos lámpafüzér volt, vízzel vagy vizes 
pokróccal az ilyen tőz oltást csak azután kezdjük meg, miután a lámpafüzér csatlakozóját a 
dugaljból kihúztuk! 
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a téli szünet idején több családban 
gyermekek felügyelet nélkül tartózkodnak otthon, és életkori sajátosságainknak köszönhetıen 
kíváncsiságból igyekeznek sok mindent kipróbálni. A tragédiák elkerülése érdekében a 
gyújtóeszközöket zárják el, hívják fel a szülık a figyelmet a veszélyforrásokra, és 
magyarázzák el, mit kell tenniük, ha mégis bekövetkezik egy nem várt esemény. Írjuk ki a 
telefon közelébe azokat a segélyhívó számokat, amiket a gyermeknek is jó tudni. Amennyiben 
mégis tőz keletkezik az otthonunkban, azt azonnal jelezzék a tőzoltóságra, majd fizikai és 
egészségi állapotuknak megfelelı mértékben igyekezzenek megakadályozni a lángok 
kiterjedését. A tőzoltóság elérhetısége 105, vagy helyben 06 85/322-217 kell tárcsázni. 
 

               
 Reméljük, ezt csak képen látják, és nem tapasztalják                 Újraélesztési gyakorlat 
 
A tőzoltóság állománya nevében kívánok mindenkinek Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet. 
 

     Mencseli Imre 
Önkéntes parancsnok 
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Katika Katika Katika Katika találkozása egy igazi angyallaltalálkozása egy igazi angyallaltalálkozása egy igazi angyallaltalálkozása egy igazi angyallal    
 

Katika naponta kétszer ment el a ruhaüzlet kirakata elıtt, ahol meglátott egy álomba illı gyönyörő pulóvert. 
Reggelenként csak futva pillantott oda, mert sietett az iskolába. Délután meg is állt kicsit a kirakat elıtt, és 
elképzelte magán a gyönyörő hófehér ezüstcsillagos hímzéssel díszített darabot. Elhatározta, hogy nem kéri 
szüleitıl az árát, hanem ı maga győjti össze a zsebpénzébıl. Ezt olyan felnıttes tettnek gondolta. Ehhez 
persze naponta le kellett mondani valami más ínyencségrıl. Tervét titokban tartotta, a barátnıjének sem 
beszélt róla. Még egy heti zsebpénz hiányzott az összegbıl, és megtörténhet a vásárlás. Hétfı volt, a 
karácsonyi szünet elıtti utolsó hétfı. Megkapta a heti zsebpénzt. Egy borítékot keresett, amibe elkülönítve 
bele tette a pulóver árát. Reggel megint sietısen, de oda pillantott a kirakatra. A pulóver ott volt. A délelıtt 
nehezen telt el, mert másra sem tudott gondolni, csak a vásárlásra. Eljött az ı ideje. Sietısen lépkedett az 
utcán. Mikor a keresztezıdéshez ért, szembe találkozott egy ismeretlen kislánnyal. A sietség miatt nem 
tudta kikerülni, és olyan közelségbe került vele, hogy a tekintetük szinte egymásba fonódott. Csak álltak pár 
pillanatig, egymással szemben, majd Katika megszólította. Beszélgetni kezdtek, és együtt mentek tovább. 
Aztán Katika mondta neki, hogy a bolt elıtt mutat majd valami szépet. A kislány még szólni sem tudott, 
máris ott álltak a kirakat elıtt. Katika jókedve hirtelenül alább hagyott. A kirakatüvegben megpillantott 
maga mellett egy kislányt szegényesen, kopott kabátban, elnyőtt pulóverben, sál és sapka nélkül, szomorú 
szemekkel. 
Az ı pulóvere is ott volt a kirakatban, de ez most nem számított. Kézen fogta a kislányt, és együtt léptek be 
a boltba. Katika kérte a kirakatban lévı pulóvert, mit már annyiszor megcsodált. A boltos elıvette, majd 
Katikát megkérte, hogy próbálja fel, mielıtt fizetne. Katika, mintha a világ legtermészetesebb dolgát 
végezné, lesegítette újdonsült kis ismerısérıl a kabátot, és a hófehér pulóvert ırá próbálta rá. A kislány 
gyönyörő volt, úgy csillogott, mint egy karácsonyfadísz. Pont a méreted, mondta, és megölelte a kislányt. A 
tied, a te karácsonyi ajándékod. Úgy ölelték egymást, mint akik soha többé nem akarnak egymástól elválni. 
Katika tudta kötelességét, és a pénztárhoz sietett. Fizetett. Mikor a pénztártól visszafelé jött, sehol nem látta 
a kislányt. Köszönt, és az utcára sietett. Minden irányba szétnézett, de sehol nem látta újdonsült kis 
ismerısét. 
Sötétedni kezdett, így aztán szomorúan hazafelé ballagott. Gondolkodott a történteken. Aztán azon kapta 
magát, hogy már nem is szomorú, hiszen olyan szép dolog történt vele. Most megtörtént az, amirıl 
Édesanyja mindig beszélt neki, hogy a legnagyobb ajándék az, ha mi ajándékozhatunk meg valakit. "Csak 
az a tied, mit másnak adtál" – így szokta mondani. Azért azon bánkódott kicsit, hogy a kislánytól még a 
nevét is elfelejtette megkérdezni. Nem tudott viszont megfeledkezni arról az ölelésrıl. Abban az ölelésben 
olyan szeretet volt, amilyet ı addig még soha nem érzett, pedig igazán szeretetteljes család volt az övék. 
Mintha az egész világot ölelte volna akkor, abban a pillanatban. Az az ölelés olyan földön kívülinek tőnt, 
vagy talán az a jobb szó rá, hogy olyan mennyeinek. 
Hazaért, levetette kabátját. Amint a kabátot a fogasra akasztotta, különös illatot érzett. A kabátjából jött az 
illat, annak az ölelésnek az illata benne maradt a kabátban. Katika sírni tudott volna örömében. Boldog volt. 
Tanulni nem kellet, hiszen szünidı következett. Zenét hallgatott. A megszokott, sokszor hallgatott zenét, 
most olyan gyönyörőnek hallotta, mint még soha. Szülei haza érkeztek. İ eléjük szaladt, úgy üdvözölte 
ıket, majd kicsattant a boldogságtól. Édesapja viccesen mondta is neki - Kislányom valami furcsa csillagok 
vannak a szemedben, talán fiú van a dologban?” Katika erre csak szelíden annyit mondott, hogy ma nem is 
találkoztam az Andrissal. A vásárlásról nem ejtett szót a szüleinek sem. Úgy gondolta, ami ezen a délutánon 
vele történt, az az ı titka marad örökre. 
Eljött a december 24.-e. Délelıtt Katika a konyhában szorgoskodott Édesanyja mellet. Délután átment a 
szomszéd néni karácsonyfáját feldíszíteni. Ezt minden évben megtette, hiszen a néni egyedül élt, fia és 
családja csak a karácsony másnapján jönnek majd haza, hát legyen addig is szép ünnepe a szomszéd 
néninek. Aztán, mikor Édesapja az ı karácsonyfájukat is bevitte a szobába, azt is feldíszítette. Alá rakta az ı 
ajándékát, és terítette az asztalt az ünnepi vacsorához. Ez idı alatt Édesanyja is becsempészte a többi 
ajándékot a fa alá. Édesapja rátette a fára a csillogó égısort, meghúzta a régi zenélıgömbnek a zsinórját, és 
megszólalt a zene. A "Csendes éj" gyönyörő dallama. Apja addig a csillagszórókat is meggyújtotta. 
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Fényárban úszott az egész szoba. A zene véget ért. Mindenki megkereste a neki szóló ajándékot, 
kibontogatták, örültek az ajándékoknak, és egymásnak, hogy van egészség, békesség és van szeretet. Katika 
még egy bontatlan csomagra lett figyelmes, és megkérdezte, hogy az kié. Mire Édesanyja a konyha felé 
indult már, de közben mondta - a tiéd Kislányom. A boltba hozta be valaki - a te neved volt rá írva, 
gondoltam, valami karitatív szervezettıl kapod. Haza hoztam, oda tettem, gondoltam, az is karácsonyi 
ajándék. Katika nézegette a csomagot. Egyszerő kis csillagmintás zöld papírcsomag volt, ezüstszínő 
szalaggal átkötve. Amint kibontotta, különös illatot érzett, eszébe jutott az illatról a kislány azon a bizonyos 
délutánon. Aztán a lélegzete is elállt a meglepetéstıl. A csomagban egy olyan hófehér ezüstcsillagokkal 
hímzett pulóver volt, amilyent ı vásárolt annak az ismeretlen kislánynak. Sírt is és nevetett is egyszerre. 
Szülei meglepetten nézték az esetet. Hiába kérdezgették kislányukat, Katika csak annyit mondott, örömében 
sír, mert éppen egy ilyen pulóvert szeretett volna magának. 
Aztán vacsora után még beszélgettek kicsit a karácsonyfa mellett. A kislány szíve tele volt szeretettel, és a 
titkát nem tudta tovább magában tartani. Elmesélte annak a bizonyos délutánnak a történetét, amikor az 
ismeretlen kislánnyal találkozott, és egy ugyanilyen pulóvert ajándékozott neki. Hiába tanakodtak, csak nem 
tudtak rájönni, kitıl érkezett ez a csomag, benne a titokzatosan szép pulóverrel. Kis hallgatás után Katika 
Édesanyja azt mondta kislányának. Szerintem Kislányom, Te ezt a pulóvert a Jézuskától kaptad, igaz nem 
mindennapos az ilyen eset, hogy a Jézuska maga hozzon ajándékot valakinek, de most ez történt. Te Tıle, 
egyenesen Tıle kaptad az ajándékot. Katika hitt az Édesanyjának. Jó volt hinni ebben a gyönyörőségben. 
Meg aztán, hogy ne hitte volna a dolgot, hiszen amikor a pulóvert kézbe vette, azonnal érezte azt az illatot, 
azt a különös szeretet illatot, annak a felejthetetlen ölelésnek az illatát, amirıl aztán azt gondolta, hogy 
angyallal ölelkezett akkor, ilyen szeretetillata csak az angyalnak lehet. Az a kislány pedig maga az angyal 
volt, gondolta. Ilyen boldog, szép érzésekkel telt a karácsony. 
Ha ti is kaptok majd esetleg karácsonyra pulóvert, ne felejtsétek el megszagolni. Kívánom, hogy ti is 
érezzétek meg rajta az angyali szeretet illatát. Hát, így találkozott Katika azon a délutánon egy igazi 
angyallal. 

                                                                                                                      Hosszú Lászlóné Vali 
 

VoltunkVoltunkVoltunkVoltunk----    lettünklettünklettünklettünk    
Anyakönyvi rovat 

 
Községünk legidısebb lakója Nagy Károlyné (Borbándi Márta) Táncsics u. 1918. november 18-án 

ünnepelte születésnapját. 
1919. március 21-én született Takács Józsefné (Kóró Anna) Diófa utca, 

1919. október 21-én született Molnár Józsefné (Kozma Erzsébet) Szabadság utca, 
1919. november 18-án született Bonczek Istvánné (Fonyó Ilona) Szılıhegy. 

Nagyon jó egészséget, sok boldogságot kívánunk! 
 

Szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit:  
Gazda Dominik 2009. június 30. édesanyja Nyírı Viktória, Karnics Dávid 2009. június 8. édesanyja Kiss 
Renáta, Éri Kata Sára 2009, július 20. édesanyja Fenyvesi Ágnes, Dávid Bíborka Mária 2009. 
szeptember 1. édesanyja Kiss Tímea, Huszár Bianka 2009. szeptember 9. édesanyja Huszár Mónika, 
Pelyhe Ábel 2009. szeptember 14. édesanyja Varga Viktória, Bartha Bence 2009. október 8. édesanyja 
Jurkó Nikolett. 
 
Kegyelettel búcsúzunk halottainktól: 
Orsós Józsefné, élt 65 évet, Csík István, élt 79 évet, Suminszki Jánosné, élt 83 évet, Tóth Györgyné, élt 
61 évet, Koszorú Gábor, élt 64 évet, Németh József, élt 50 évet, Zámbó Kálmánné, élt 80 évet, Vezdén 
Imre , élt 72 évet, Sipıcz Gyula, élt 60 évet, Lóki György, élt 79 évet, Sümegi Lajos, élt 61 évet, Bódis 
József, élt 65 évet, Faggyas Józsefné, élt 69 évet, Józsa István, élt 47 évet, Varga Gyula, élt 58 évet, Illés 
Róbert, élt 24 évet. Nyugodjanak békében! 

Rólunk – Nekünk                                                                                                    2009. december 3.  
 



 19

 

Újra itt a versenyszezon! 
 

 
Alig elkezdıdött az iskola, a szorgalmas diákok és felkészítı tanáraik már nagyon sok 

tanulmányi és sportversenyt tudhatnak maguk mögött, illetve készülnek a közelgı 
megmérettetésekre.  

Nagy örömmel írom e rovatot, és szedem csokorba az eredményeket, mert látom, ez az oldal 
mindig könnyen megtelik betőkkel.  

Széles a repertoár, igazán mondhatjuk, hogy iskolánk tanulói sokoldalúak, és ez találkozik a 
tanárok tehetségkutató – tehetséggondozó szándékaival. Szinte minden területen képviselik iskolánk 
színeit, legyen szó humán vagy reál területő tanulmányi versenyrıl, vers – mesemondásról, 
képzımővészetrıl, fociról vagy kézilabdáról, és úgy hallom, már készülnek az új „TDK” 
dolgozatok is. 
 A lelkes versenyzık talán követendı példává válnak társaik számára, hiszen az elért 
eredmények arról tanúskodnak, hogy érdemes egy-egy területtel, dologgal többet is foglalkozni, 
mint amennyivel beérnénk. Hiszen minden ilyen dologgal elsısorban magunkat gazdagítjuk. 
 

Az alsós gyerekek Nemesvidon versenyeztek rajzolásban és versmondásban. Tóth Emese 
1.a osztályos tanuló II. helyezett lett a rajzversenyen. Fekete Letti a 2.b-bıl elhozta a versmondás 
második díját. Szépen szerepelt Végh Vajk (2.a), ı III. lett, és Farkas János II. helyen végzett (4.b). 
A mővészeti iskola tanulóit különdíjjal tüntették ki. 
 
Házi versenyeket is rendeztünk a takarékosság jegyében, illetve a helyesírási készségeket 
versenyeztetve. A legtakarékosabbnak a 3.b osztály bizonyult, utána a 2.a, a somogyfajszi csapat 
pedig 3. helyen végzett. A legjobb helyesíró a verseny alapján Pozsgai Barbara (4.a), ıt Fonyó 
Viktória (4.a) követi a dobogón, harmadik helyen Farkas János (4.b) áll.  
 
Gratulálunk nekik! 
 
A felsısök még készülnek a versenyekre. Úgy hírlik, ismét vállalkoznak szavalóversenyre, és 
természetismeretbıl, biológiából is lesz majd képviselıje iskolánknak a Kaán Károly Versenyen és 
a Herman Ottó Versenyen.  
Nekik jó felkészülést kívánunk, reméljük, szép eredményekrıl számolhatunk majd be. 
 
Sportoló iskola 
 

Ebben az iskolában sok tanuló van, akik nagyon szeretnek sportolni. Ezért a tanórán kívüli 
foglalkozások tömegsport elnevezését nyugodtan vehetjük szó szerint. A kézi és foci edzések 
mágnesként vonzzák a gyerekeket, nincs gond a hiányzással, felszereléssel, a létszám is mindig 
megvan ahhoz, hogy egy jó foglalkozáson vegyenek részt a gyerekek.  
 

Az iskolában az idei tanévben is a hagyományokhoz híven lehetıségük nyílik a gyerekeknek 
a foci tanulására, gyakorlására. A délutáni iskolai edzéseken és a labdarúgó-tornákon Nagy Attila 
tanár bácsi foglalkozik a gyerekekkel.  
Az idei tanév eredményeirıl, történéseirıl a következıket mondta el:   
Szeptember 28-án Nagybajomban: 4. helyezett lett II. korcsoport (kcs.).  
Október 19. Nagypályás Labdarúgó Torna – Diákolimpia Körzeti Döntı, melyet Marcaliban 
rendeztek. Itt a IV. kcs aranyérmes lett, Marcali összevont intézményének csapatát gyızték le 2:1-re 
a döntıben. Elnyerve a jogot, hogy ott legyenek a megyei döntın. 
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November 26-án. Somogyjádon, a VI. Grosics Gyula Októberi Gyerekfoci Dunántúli Kispályás 
Labdarúgó tornán vettek részt. A IV. kcs bronzérmes lett, a II.-III. kcs. az ezüstérmeket söpörte be.  
 
Iskolánk az U7, U9, U11 korosztályokban indul a Szaturnusz Egyesületi Program keretében 
Nagybajommal, Tapsonnyal és Somogyjáddal egy csoportban. A tanév során 6 tornán mérkıznek 
meg a csapatok különbözı helyszíneken.  
 
Tavaly 3 csapattal vettünk részt az MGYLSZ Uránusz elnevezéső országos szintő labdarúgó 
programban, ahol megyei döntıkig jutottunk. Az idei évben a megnövekedett érdeklıdésnek 
köszönhetıen 9 csapattal indulunk ebben a programban. Külön öröm, hogy ebbıl 3 csapat óvodás 
korosztályú, illetve 2 tehetséges lánycsapat is megméretteti magát. Ez a program így mintegy 140 
óvodás és iskoláskorú gyermeket foglalkoztat.  
 
Az eddig elért szép eredmények, és a könnyen mozgósítható nagy létszámú érdeklıdı mind azt 
bizonyítja, hogy a böhönyei gyerekek szeretnek focizni, a foglalkozásokon rendszeresen és lelkesen 
vesznek részt.  
 
Kézilabda: 
 
Több programról és eredményrıl számolnak be a következı sorok Takács Balázs bácsi kézi edzı 
tollából. 
Szeptemberben elkezdıdtek az alapozó edzések a korosztályos kézilabdacsapatoknál. 
Nagybajomban tartjuk az edzéseket heti 2 alkalommal, mivel az idısebb korosztály „kinıtte” a 
jelenlegi sportcsarnokunkat. 
A III. és IV. korcsoporttal vettünk részt felkészülési tornákon Siklóson, ahol a III. kcs-ban 3. helyet 
értünk el, a IV. kcs.-ban 7. lettünk. Csurgón az Eötvös Kupa felkészülési tornáján a IV. kcs-ban 
sajnos gyengén szerepeltünk. A III. kcs.-tal november 27-én veszünk részt az Eötvös-kupán. 
Szentgotthárd, Veszprém, Csurgó és Berzence lesznek az ellenfeleink! 
Iskolánk történetében elıször meghívást kaptunk Debrecenbe, a Fınix Csarnokban megrendezésre 
kerülı Fınix Kupa Nemzetközi Kézilabda-tornára. 
Jelenleg az utazáshoz, az ott-tartózkodáshoz, a nevezéshez szükséges költségekre próbálunk pénzt 
elıteremteni. Kérelmet írtunk az Önkormányzatoknak, de iskolánk alapítványa is támogatni kívánja 
részvételünket. Bízzunk benne, hogy részt tudunk venni ezen a nívós tornán és szép eredményekkel 
térhetünk haza.  

Kalocsai Katalin 

Végleg vége a füstös estéknekVégleg vége a füstös estéknekVégleg vége a füstös estéknekVégleg vége a füstös estéknek    
    

Régebben, amikor valaki városról falura költözött, leggyakrabban a jó levegıt és a barátságos 
embereket jelölte meg okként. Az utóbbi években szeptember közepétıl december elejéig hiába 
kereste a jó falusi levegıt az itt lakó és az átutazó. A diófa levél égetése, kiváltképp csapadékos ısz 

idején, esténként sötét füstbe burkolta az utcákat. 
Az elmúlt évben jelentısen javult a helyzet, 
akkor a lakók által összegyőjtött levelet az 
Önkormányzat ingyenesen elszállította. Idén 
ennél is jobban alakult az ısz, a levelet 
összegyőjteni sem kellett. Közhasznú munkások 
a lombot összegereblyézték, elszállították a 
közterületekrıl. Tényleg csak egy - két helyen 
lehetett látni levélégetést, reméljük jövıre már 

ık is inkább a győjtésre voksolnak! Minden asztmás gyermek, felnıtt, a szülık, más légúti betegek, 
és a község minden lakója nevében köszönjük a tiszta levegıt! 

Kovácsné Balogh Éva 
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Jó szívvel ajánlom!Jó szívvel ajánlom!Jó szívvel ajánlom!Jó szívvel ajánlom!    
 
A már másodjára megjelenı rovatban most egy valóban különleges, csak kevesek számára ismert zöldségfélét 
szeretnék bemutatni. 
Én még abban az idıben gyerekeskedtem, amikor csak a hazánkban termesztett zöldséget és gyümölcsöt 
lehetett vásárolni. Azt is házaknál vagy a heti piacon. Akkor még Böhönyén is volt ilyen. A korai májusi 
cseresznyét elıször csokrokba kötve, majd késıbb literre lehetett venni. A mércéül szolgáló bádogbögre azóta 
már csak a faluházak díszeként funkcionál. Nos ez a múlt. 
Most a városi szupermarketek polcai tele vannak olyan zöldségekkel-gyümölcsökkel, amirıl azt sem tudjuk, 
mit kezdjünk velük. Egy ilyen zöldségfélét szeretnék most a kedves olvasóknak bemutatni. 
 
A zöldség neve KIWANO /Cucumis Metuliferus/ 
 
Ez a zöldség a Kalahári-sivatagból származó vadon termı növény. Uborkafélék családjába tartozik, 
erıteljesen növı liánszerő indákkal és rajtuk a dísztökre emlékeztetı l0-l5 cm hosszú terméssel. A termés 
zölden /éretlenül/ szép foltos mintázatot mutat a tüskék körül. Érett állapotban /ehetı/ narancssárga színő, és a 
foltok eltőnnek, de a tüskék megmaradnak. Hazánkba Izraelbıl hozzák be árusításra. Ára eléggé borsos. A 
zöldség belsejében szép zöld, lédús, kocsonyás, sok magvas rész az, ami ehetı. Sok C vitamin tartalma van. 
Üdítı, frissítı íz hatású, banán – kivi - narancs keverékére emlékeztet. Felhasználhatjuk zöldsalátákhoz, 
gyümölcssalátához, koktélokhoz, desszertek krémjébe keverve, koktélokhoz, vagy egymagában kikanalazva 
finom üdítı ínyencség. 
 
Most a megismerkedésem történetét szeretném röviden elmondani. Mármint a kiwano és én. Egy ismerısöm 
mondta, hogy van egy finom salátának való újdonsága, ha kérek, szívesen ad belıle. Nem vagyok a jónak 
elrontója, gondoltam magamban. Kértem, és kaptam is az újdonságból. Gyerekeimet éppen vacsorára vártam, 
és az új zöldségfélével felújítottam a hagyományos zöldsalátámat. Kettı darabot tettem bele, mert a zöldeket 
használtam el a sárgákat eltettem magnak. Ismerısöm ugyanis azt a tanácsot adta, hogy a zöld ehetı, a sárga 
nem. Az már magnak való, túlérett. A saláta, mondanom sem kell, finom volt, ízlett mindenkinek. Amikor 
megmutattam a kiwanokat, volt derültség. A családom minden tagja szólt valami kedveset errıl a zöldségrıl. 
Mondták - ezt a sündisznóval keresztezték, azért tüskés, ez valami középkori dobófegyvernek az itt felejtett 
példánya, és hasonló okos dolgokkal illették ezt a kívánatos terméket. Másnap aztán én is kíváncsi lettem az 
új zöldségre, és interneten megkerestem. A tudnivalóknál kiderült, hogy mi az éretleneket ettük meg, az 
éretteket meg félretettük. Most már tudom, hogy éretlenül is fogyasztható, csak semmi íze nincsen. Az érettek 
viszont nagyon finomak. Nos, így ismerkedtem a kiwanóval. Ha a kedves olvasó is szeretné megismerni, 
szívesen adok magot. A C vitamin tartalma miatt mindenképpen termeszteni fogom. No meg szép is, nekem 
legalábbis tetszik. Ja, és arról nem beszélve, hogy a klímaváltozás miatt a rendes uborka hamar elszárad, nem 
bírja a meleget, ez meg szegény, a sivatagi meleghez van szokva, és próbál aklimatizálódni a mi éghajlati 
viszonyainkhoz. 
 
Azért a receptrıl sem fogok megfeledkezni. 
 
Zöldsaláta kiwanóval. 
Hozzávalók: gyöngyhagyma, sárgarépa, fejes káposzta, uborka, zöldalma, koktél paradicsom és cukkíni. 
Ezeket lehetıleg egyforma darabokra aprítom, belerakom a héjából kikapart kiwanót /magokkal együtt/, aztán 
hagyományos édes-savanyú salátalével felöntöm. Pár csepp olívaolajat teszek rá, és frissen vágott bazsalikom 
és citromfő levelet. Összekeverem, és állni hagyom, hogy az ízek összeérjenek. Igazi vitaminbomba. 
Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 

Hosszúné Vali 
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HáztájiHáztájiHáztájiHáztáji----    télentélentélentélen    

(Közös útjaink)(Közös útjaink)(Közös útjaink)(Közös útjaink)    

 
          Mint habja a sebes folyónak                                 És oh mily nehéz volt ez! Hozott ránk 
                    Sietve zúg alá,                                                     Bút, gondot és sanyart… 

  És nincs erı, mely a lezajlót                                  Fejünkre gyászt tın és szemünkbıl 
            Visszafordítaná:                                                   Kínos könnyőt facsart: 
Nap nap után elment, betöltve                                Mély csüggedésbe ejtve gyakran 
            A megszabott határt,                                             S hálót vetett elénk… 
S mi érezzük, hogy életünkbıl                                  Ah, csuda volt, hogy el nem estünk 
            Egy év megint lejárt.                                               S meg nem emészteténk! 

     Közös útjaink mindig göröngyösek. Közömbösek vagyunk közös ügyeinkben. Nem tudni mibıl fakad 
ez, hiszen a közös annyit jelent, hogy a miénk, az enyém is meg a tied is, mégis legtöbben alábecsülik. Ezt 
tapasztaltam a nyáron két ízben is, amikor néhányan a hegyi gazdák közül elhatároztuk, hogy véget vetünk 
a hegyi úton rossz idıben visszatérı kátyúknak, tócsáknak, és hosszú távra rendezzük a problémát. 
      Az ötlet elıször a hagyományos óévbúcsúztató pincejárás alkalmával merült fel tavaly év végén, 
amikor még gyalogosan is nehezen közlekedtünk a vízzel teli félméteres traktorcsapások között. Abban az 
évben ugyanis a hegyben kitermelt karácsonyfát szállító jármővek - csapadékos ısz lévén - az átlagosnál 
jobban tönkretették az egyetlen járható utat. 
      Az út, amelyrıl szó van, a Táncsics utca végétıl indul, összeköti a faluval az Alsó és Felsı-
Öreghegyet kelet-nyugati irányban, a leghosszabb út. 
       Talán a legfontosabb is. A 19. században biztos az volt, amikor még nem voltak szilárd burkolatú 
utak, kocsiútnak nevezték, lovas és ökrös fogatok közlekedtek erre. Nemcsak a szılıhegyig: tovább 
nyugati irányba, utat nyitott a világra. Tölöspusztán és  Terebezden keresztül ez az út vezetett Tapsonyba 
(ezen vonultak a böhönyeiek a tapsonyi búcsúba verıfényes májusi vasárnapon - és ezen baktattak vissza 
derengı hajnalon bortól kótyagos duhaj legények a szokásos báli verekedés nyomait viselve). De ez volt a 
legrövidebb út Komárvárosba (ma Zalakomár) a messzeföldön híres vásárba. Köztudott volt, hogy itt lehet 
a legjobb áron eladni az aprójószágot, az itteni kupecektıl lovat, csikót venni, vagy éppen a híres göcseji 
fazekasok portékáiból cserépedényeket, köcsögöt, csuprot, boroskancsót, tányérakat válogatni. Az ıszi 
vagy a tavaszi vásárba lehetett felhajtani a hízott bikát, ökröt, ezrével vásárolták a talján kereskedık, hogy 
innen gızös vontassa tovább a vagonokat egyenesen Fiumébe. Ekkor már nem kellett rettegni a sávolyi 
szegénylegényektıl sem a simonyi erdıben: a marcali szolgabíró tömlöcében voltak az utolsó somogyi 
betyárok. 
         A huszadik század közepén már más szerepe volt ennek az útnak. Szılısorok gyümölcsösök, 
kaszálók egyvelege tarkította a tájat, kétoldalt szilvafák strázsáltak, hol hófehér virágfallal kijelölve a 
nyomvonalat, hol hamvaskék szilvákkal csábítva az erre vetıdı vándorokat. Nagyapáink, nagyanyáink 
szívesen és vidáman jártak ide, a mezı tőzı napját árnyékra cserélni, egy-egy hővös pohár borral 
felüdülni. Vidám szüreteket jelentett az ısz, férfias virtust a sok pinceszer, borfejtéseket, barátokkal, 
komákkal… Izgalmakat a tél: pince homályában finánc elıl eldugott bort, vagy éppen egy kis 
zugpálinkafızést… 
         Köldökzsinór volt ez az út a Danában, Kétsorosban, Szilotában élı több száz embernek. Vasárnap 
délelıtt ezen az úton siettek ünneplıbe öltözve misére vagy istentiszteletre. Hétköznap reggelente álmos 
gyerekcsapatok bandukoltak - nem túl nagy lelkesedéssel - iskolába, télen friss havon csúszkálva, 
melegebb idıben „meztélláb” nyomokat hagyva porban, sárban. Sok szépet tudnának mesélni ezekrıl az 
évekrıl a még élık: Nagyék, Szitáék, Suminszkiék, és mások… 
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         Hát ezt a nagy múltú, sokat látott utat akartuk mi megmenteni. Amely persze csak lélekben lehet a 
miénk, hiszen a földnyilvántartás bevezetése óta helyrajzi száma, tulajdonosa van: a község, majd a 
tanács, legújabb idınkben az önkormányzat. Valamennyi tulajdonos közös jellemzıje volt, hogy soha, 
semennyit nem áldoztak rá, sem élımunkában, sem anyagiakban. Pedig amint az igavonó állatokat 
gépjármőre váltottuk, szükség lett volna karbantartásra, csapadékelvezetésre. 
- Ha az önkormányzaté, akkor forduljunk a polgármesterhez! - mondta Papp Sándor (akit a szervezéssel 
megbíztunk), és munkához látott. Elképzelésünk szerint annyi hozzájárulást kérünk az önkormányzattól, 
amennyi forrást mi gazdák össze tudunk győjteni, építıanyagban, gépi munkában és készpénzben. Simán 
indult a dolog: a polgármester elsı kérésre maximális támogatásáról biztosította tervünket, és a következı 
ülésen a képviselıtestület elé terjesztette. Innen kezdve vált göröngyössé közös utunk. A képviselık 
elutasították a javaslatot, mondván az önkormányzat ne biztosítson forrásokat bizonytalan kimenetelő 
célokra. Különben is a tervezett kıburkolat nem alkalmas a lejtıs oldalak burkolására, azt le kellene 
betonozni. Egyébként is terveztessük meg, engedélyeztessük, hogy egyáltalán tárgyalni lehessen róla.   
          Mivel a tervezés költsége meghaladta anyagi lehetıségeinket, inkább munkához láttunk. A kialakult 
helyzetben úgy határoztunk, hogy az út legrosszabb, legtöbb gondot okozó szakaszán mutatunk példát, 
erınkhöz mérten, kb. 250 méteren. Értesítettük az érintett gazdákat, anyagi és fizikai támogatásukat kérve, 
zúzott követ vettünk, földmunkagépeket rendeltünk és kitőztük az akció napját. 
           Ami persze már induláskor csalódást okozott, hiszen mindössze 8 gazda jelent meg, a várt 15-20 
helyett. Munkához láttunk, és estére elkészítettük a tervezett szakaszt. Szerintem jól sikerült terv nélkül is. 
Tetszhetett a képviselı testületnek is, mert miután a polgármester vezetésével bejárták az utat, mégis 
megszavazták a támogatást. Nem annyit és nem is idıben, de megszavazták. 
            Újabb egyeztetések, kiértesítések mentek (ezúttal postán). Ez sem rázta fel a közömbös 
gazdatársakat, ezúttal is csak kilencen voltunk… Nem riasztott bennünket a szemerkélı esı sem, 
folytattuk az utat, azt remélve, hogy elérjük a Táncsics utca végét. Ennek érdekében vékonyabban 
terítettünk, és a szélességet is minimálisra csökkentettük, mégsem sikerült… Ötven méter hiányzik… 
Néggyel több gazda kellett volna…Az útnak így nincs vége… 
             Két hónapja használjuk az utat, úgy tőnik jó lesz. Habár az igazi próbatétel ezután következik. 
Örülhetnek az új útnak azok is, akik nem reagáltak hívó szavunkra. Használják azok is, akik ott fenn 
karácsonyfát termelnek, és évente többszázezer forintos bevételre tesznek szert, most egy kicsi segítséget 
kaptak ehhez tılünk. 
 
            Azok pedig, akik áldozatot hoztak, jól elfáradtak, és nem utolsó sorban áldomást ittak az elkészült 
útra, megérdemlik hogy megörökítsük nevüket. 
             Munkával és anyagiakkal vettek részt: Papp Sándor, Papp Gábor, Lóth György, Kertész Zsolt, 
Hernesz Balázs, Hernesz Imre, Molnár József, dr. Schwartz Viktor, id. Ádám Zoltán, ifj. Tamás Ferenc, 
Cser József. 
Anyagi támogatást kaptunk Kiss Tibortól. Kézi munkaerıt biztosított az Önkormányzat és Ángyán Béla. 
Gépi munkával segítette munkánkat Kiss László és a Szabadság Mg. ZRT. 
            Folytatása következik? 
              
             Nem elérhetetlen álom a folytatás! Már a cikk megírása után szereztem tudomást a 125/2009.(IX. 
29.) FVM rendeletrıl, amely a mezıgazdasági utak építésének, felújításának támogatásáról rendelkezik, 
borvidékeken és tanyás vidékeken. Az ÚMVP keretein belül lehet pályázni a bekerülési összeg 75 %-ára.  
Polgármester Úr! Képviselı Hölgyek, Urak! Itt a lehetıség! 
 

                                                                                 Hernesz Imre 
                                                                      Agrármérnök, szaktanácsadó 
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Képmutató Karácsony    
                                     

Jön megint a Karácsony, 
A sok csomagpapír zizegés. 
Most teljesül az éves álom, 
Nincs annyi veszekedés. 
 
Mosoly kúszik az arcokra, 
Bárgyú és áhítatos. 
Nem gondolunk a más napokra. 
Az emberi hülyeség – 

Szinte bámulatos. 
 
Ott kinn a sötétben is vannak, 
De ık nem ünneplık. 
Beiglit ma sem falnak, 
Nincsenek díszes fenyık. 
 
Nektek ott bent a melegben 
Eszetekbe jut, és adtok, 
De feleditek egész évben. 
Jaj de kedvesek vagytok! 
 
Számlaszámok peregnek 
De az egész csak politika. 
İk holnapután is lesznek, 
És ti majd elmentek mellettük 

Tovarohanva. 
 
Roberto de Gumless 

Lapzárta utáni híreinkLapzárta utáni híreinkLapzárta utáni híreinkLapzárta utáni híreink    

Alapkıletétel! Az új oltatási komplexum ünnepélyes alapkıletétele 2009. december 4-én 
 11 óra 30 perckor lesz az iskola területén. Mindenkit szeretettel vár Böhönye Község 

Önkormányzata 

Csontritkulás szőrés! 2010. január hó végén a Védınıi Szolgálat rendelıjében ingyenes 
csontsőrőség vizsgálat lesz, 45 évesnél idısebb hölgyek, és urak részére! Figyeljék a kiírásokatT 
 

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés ünnepeket és egészségben 
eltöltött boldog új esztendıt kívánunk a Lap minden munkatársa 

nevében! 
Kiadja: Böhönyéért-Somogyért Egyesület, internetes elérhetıségünk: www.bohonyeert.hu 
Felelıs kiadó: Kovácsné Balogh Éva 
Alapító: Kovácsné Balogh Éva    Fıszerkesztı: Bonczek Ágnes 
Munkatársak: Hernesz Imre, Hosszú Lászlóné, Kalocsai Katalin, Kovácsné Balogh Éva, 
Molnár József, Szépné Németh Andrea, Takács Balázs, Tóth Mihályné 
Megjelenik negyedévente. Ára: 150 Ft 
Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. 7400 Kaposvár, Városház u. 1. Tel: 82/311-892 

Következı szám: 2010. március 3. 
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