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Ábrányi Emil 

Él a magyar... 

 
 
1. Fessétek bár sötétre a jövőt,  

Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, 
Beszéljetek a közelgő, hosszú gyászról, 
Mély süllyedésről, biztos pusztulásról: 
Engem nem ejt meg a gyáva 
csüggedés! 
Szentül hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 
 

2. Többet ki küzdött és ki szenvedett? 
Hiszen vértenger, temető a múlt! 
Vetettek rá halálos szolgaságot, 
Irtották szörnyen…ámde levágott 
Törzsek helyén még szebb erdő virult. 
Ezért hiszem, akármit, akármit 
mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 
3. Ki a saját pártos dühét kiállta, 

Annak nem árthat többé idegen! 
Hányszor harsogták kárörömmel: 
Vége! 
S csak arra szolgált minden veresége, 
Hogy még kitartóbb, még nagyobb 
legyen. 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 

 
4. Szükség van arra nemzetem, hogy élj! 

Mert bár hibád sok, s bűnöd sorja nagy, 
Van egy erényed, mely fényt vet te rád, 
S melyért az Isten mindent megbocsát 
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy! 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 
 
5. Ha minden nemzet fásultan lemond,  

S a szent rajongás mindenütt kiég, 
S a büszke jognak miden vára megdől: 
A te szabadság-szeretőszívedtől 
Új lángra gyullad Európa még! 
Ezért hiszem, hogy, akármit 
mondjatok, 
Hogy a magyar örökre élni fog! 
 

6. Bízom s hiszek, míg Isten lesz 
fölöttünk, 
Ki trónusán bírói széket ül! 
És hogyha minden búra, bajra válik,   
Romok között is hirdetem halálig, 
Erős, nagy hittel, rendületlenül: 
Legyen bár sorsunk még oly mostoha, 
Él a magyar s nem veszhet el soha 
 
 

Március 15. ünnepségre meghívó a 23. oldalon 

Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. 
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Életem regénye 

 
Kovács János visszaemlékezései 

 
„Nem mondom azt, hogy tegyél csodát, csak csendben, és jól végezd munkád, ha így teszed, 

mit tenned kell, eléred életed alkonyán, meglásd, jutalmul átélhetsz ezernyi csodát” 
                                         Kovács János                                        

 
 

Lajosom, Mariskám, Ilonkám, 
Rózsim, Jancsim……édesanyám 
ezekkel a kedves becéző nevekkel 
hívott minket, mind a tizenkét 
gyermekét. Az, hogy 12-en 
megszülettünk, 12-en felnőttünk, és 
ma is 10-en élünk a testvérek közül, 
ritka nagy ajándék, szüleink 
szorgalma, kitartása, becsületes 
élete például szolgált nekünk 
gyermekeknek, és szolgálhat talán 
másoknak is. 
Édesapám, Kovács Ferenc 1899-
ben született, Erdélyben, 
Marosjeden. Az első világháború 

idején katonaként került Magyarországra, itt ismerkedett meg édesanyámmal, Szűcs Terézzel, 
1922-ben házasodtak össze, édesanyám 18 éves volt akkor. Szüleim kezdettől saját földön 
gazdálkodtak, először kevéskén, majd egyre többön. Két kezük munkája által gyarapodtak, 
édesanyám naponta megjárta a frissen főtt étellel a Böhönye–Dávodpuszta távolságot 
fejkosárral, karján szatyorral, zokszó nélkül hozta az ebédet, amikor a család ott dolgozott a 
földeken. Már felnőttek voltunk mikor elmesélte, hogy bizony a bábaasszony fenyegetően 
integetett felé a vonatból, amikor szülés után nem sokkal „kiszaladt” a vasút mellé, hogy az 
eső előtt hamar összeszedje a szénát. Dolgozni kellett, minden nap, keményen, hiszen 
születtek a gyerekek, étel kellett, ruha kellett…. 
Lajos, 1923-ban született, földből élt mindig, Mária 1925-ben, gyermekeit nevelte és már 
nincs közöttünk, Ilonka 1927-ben, szakácsnő volt, Rózsa 1930-ban, családjának élt, Ferenc, 
1932-ben született, a fonodában dolgozott, sajnos már nincs közöttünk. József, 1934-ben 
született, autószerelő, István, 1936-ban, gépkocsivezető volt, és a bútorüzletben dolgozott, 
Sándor, 1938-ban született, gépkocsivezető volt. Irén 1940-ben, ápolónő lett, Margit, 1942-
ben, gyors és gépíró lett, én, 1944-ben, majd legkisebbként húgom Erzsébet, 1946-ban 
született. Szüleinknek 20 unokájuk, 28 dédunokájuk, 11 ük unokájuk és 1 ük-ük unokájuk 
született, legtöbb, 3 gyermeke Erzsinek lett, senki nem vitte tovább a nagycsalád 
hagyományát. Édesapám 83 évet élt, Édesanyám 88 éves korában halt meg. 
Mindig többen ültük körbe az asztalt, de az összes testvér soha nem lakott együtt, hiszen 
amire a kicsik megszülettek, a nagyok már kirepültek. Természetes dolog volt, hogy a 
gyerekek is erejükhöz mérten kivették részüket a munkából. 9 évesen a cséplőgépnél tettem, 
amit tudtam, 11 évesen már tehenes fogatunkat hajtva 9 éves húgommal ketten hoztuk a 
gabonakévéket Dávodról. A 8. osztály befejezése után lakatos szerettem volna lenni, Fábos 
János bácsihoz álltam be, de terveim meghiúsultak, mert János bácsi, tekintettel az akkori 
körülményekre, visszaadta az ipart. A rövid inas idő után a TSZ–hez mentem, 80-100 lovat 
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őriztünk Törökréten. Ma sem tudok meghatottság nélkül beszélni azokról az időkről, amikor a 
gazdáktól elkobzott lovakat lelőtték, húsukat főzve, a malacokkal etették fel! A lovászság 
után a téglagyárban dolgoztam, itt már munkabér járt a reggel 4-től délután 2-ig ledolgozott 
munkáért. Korán érdekelni kezdtek a műszaki dolgok, jogosítványt is korengedménnyel 
szereztem. Tíz évesen nagy boldogság volt számomra az, amikor a Bóka Lajos bácsiék 
ebédeltek, megengedték nekem, hogy tankolni vigyem a „körmöstraktort”. Marcaliban a 
Finommechanikánál már mint sofőr dolgoztam. Már a kötelező katonaság előtt letettem a 
garázsmesteri, és autószerelői vizsgát. 1964-66-ban voltam katona Marcaliban, a belső 
laktanyában. Sofőrként teljesítettem szolgálatot, minden lehetőséget igyekeztem kihasználni, 
hogy minél többet tanulhassak, itt tanultam az autóvillamossági műszerész szakmát. A 
honvédségtől megtakarított havi 70 Ft-ot Édesanyámnak adtam, aki hozzátett még 30 
Forintot, és takaréklevélen gyűjtögette nekem. Miután leszereltem, tovább gyűjtöttem a 
pénzem, majd ebből az összegből vettem a mai családi házunk építéséhez a téglát. 
1967-1994-ig Böhönyén dolgoztam az ÁFÉSZ-nél sofőrként. Többször volt, hogy magam 
voltam a sofőr és a rakodó is. Bizony sok teát meg kellett inni Mustos Teri néninél a vasúti 
kocsmában, hogy például az oltatlan meszet lapáttal rakodva befuvarozzuk a vagonból 
Lengyel Jani bácsival. 
1969-ben feleségül vettem Musztács Máriát, hű társam ma is, jóban–rosszban. Egymásra 
találtunk a munkabírás terén is, hiszen a munkahelyünkön kívül, mindig foglalkoztunk 
valamivel a családi gazdaságban is. Miután megszűnt az ÁFÉSZ palántanevelő telepe, mi 
magunk vágtunk bele a fóliás zöldség- és palántanevelésbe. A növények számára szükséges 
állandó hőmérséklet tartásához de sokszor kellett még éjszaka is fűteni a fóliát, hiszen csak 
egyszer kellett volna, hogy elmulasszuk a kemencék táplálását, máris oda lett volna több 
hónap munkája. Termeltünk paprikát, palántát, foghagymát, csemegekukoricát, dohányt, 
gyógynövényt… Ezek a termékek mind eladhatók voltak helyben és vidéken egyaránt. Az, 
hogy mára csak a karácsonyfa maradt, annak köszönhető, hogy a megtermelt zöldségek egyre 
inkább eladhatatlanná váltak, a magas rezsivel előállított termékek egyre nehezebben találtak 
gazdára. 
Két gyermekünk született, Attila és Beáta, ma már önálló életet élnek, 3 unokánk van, 
gyakran megyünk hozzájuk, és ha lehet, Ők is jönnek hozzánk. Nem tagadom, hogy az 
unokáim gyermekkorát jobban ismerem, mint a saját gyermekeimét, hiszen évekig úgy éltünk, 
hogy mikor én dolgozni mentem, a gyerekek még aludtak, mikor megjöttem, már aludtak. 
Sok kedves emlékem fűződik a sporthoz is. Mielőtt megnősültem volna, ígéretes 
eredményeket értem el futásban, voltam 400m-en országos 5. helyezett 1962-ben Marcaliban 
a hadosztályi versenyen, 3000m-en is győztem. Akkoriban vonattal jártunk a versenyekre, sok 
kiváló böhönyei sporttársammal együtt. Előfordult, hogy elnökünk, Papp Gyula bácsi látta, 
hogy közeleg a vonat indulásának ideje, eredményhirdetés nem lévén, szólt a szervezőknek, 
hogy 4-5 érmet vegyenek ki, a többit pedig adják a böhönyeieknek, annyira jó volt a csapat. 
Emlékszem, 1954-ben a magyar-angol focimeccset kihangosított rádión hallgattuk a 
községháza mellett. 
Szívesen emlékszem vissza a Színjátszó kör előadásaira is, amikor többek között Tamás 
Lacival és Bán Pityuval játszottuk „A néma leventét”. 
Sofőrként jártam az országot, szabályellenesen ugyan, de szívesen vettem fel magam mellé 
stoppos embereket, hallgatva történeteiket, gyorsabban szaladt az idő. Vittem így haza 
elkóborolt kisfiút, hegyre igyekvő munkásembert… 
Ma már nyugdíjas vagyok ugyan, de nem tétlen. Szerencsére a munka a hobbim. Minden 
szakipari munkát el tudok végezni, ami a ház körül adódik. Kertészkedem, barkácsolok, 
mindig, ami jön. 2 évig voltam a Víziközmű Társulás elnöke a szennyvízcsatornázás idején. 
10 éven át voltam az Ifjúságért Alapítvány elnöke, melyet az Önkormányzat alapított 50 000 
Ft-tal, és volt olyan esztendő, amikor 200 000 Ft-ot osztottunk szét az iskola, az egyházak, és 
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a tehetséges fiatalok között. Több évig vezetőségi tag voltam a Böhönyéért–Somogyért 
Egyesületben. 35 éve tagja vagyok a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaságnak, a 
vezetésben is részt vállalok, ma is, ha csak tehetem, járom az erdőt, remek szellemi, fizikai 
feltöltődés. Talán ennek is köszönhetem, hogy jól szolgál az egészségem, gyógyszerek nélkül 
élem napjaimat. 
Életem során több kitüntetést is kaptam: kertészetért, sportért, vadászatért, de egyik sem 
pótolja az elvégzett munka után tapasztalt jó érzést. 
Az eddig eltelt több évtizedben számos alkalommal kerültem válaszút elé, de bátran 
mondhatom, ma sem döntenék másképp. Így minden nehézség, kudarc ellenére is vállalnám 
elölről, ugyanígy, ugyanezeket a döntéseket hozva.  

Lejegyezte: Kovácsné Balogh Éva 
 
 
 

A helyi adókról és adómorálról 

 
Az elmúlt év februárjában, a helyi újságban tájékoztatást adtam a tisztelt böhönyei 
lakosságnak a helyi adózás rendjéről és az abban foglalt adónemek mértékéről. Rövid 
tájékoztatóm most arról fog szólni, hogy mindez hogyan teljesül a gyakorlatban. 
 
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA: A település lakosságát jelentős 
mértékben érintő adótípus esetében a többség rendszeresen fizeti az adót, ellenben vannak 
évek óta nem fizető személyek is. Esetükben, amennyiben az újságcikk megjelenését 
követően tartozásuk rendezés kapcsán nem történik változás, az év tavaszától a korábbi 
letiltások mellett az ingó vagyontárgyaik lefoglalását is elrendelem.  
VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJA: A több mint száz vállalkozást érintő új 
adótípus esetében itt is elmondható, hogy a többség jogkövető magatartást tanúsít. Vannak 
cégek, akik nehezen, vagy egyáltalán nem fizetnek, esetükben banki letiltást, helyi ingó 
árverést rendeltem el, vagy a felszámolónál jeleztem adófizetési követelésünket. 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ: Kifejezetten a vállalkozásokat érinti. Ez az adónem biztosítja a 
települések jelentős adóbevételét. Állandó az a kör, ahol vannak adókintlévőségek, melynek 
rendezését a jelenlegi gazdasági helyzet nem segíti. A bevétel fontosságát az is jelzi, hogy az 
adónemet 2010. januárjától már az APEH fogja beszedni.  
TELEKADÓ, ÉPÍTMÉNYADÓ: Csak kevés adózót érint ez az adótípus, a befizetési 
hajlandóság itt is változó. Természetesen a tartozások tekintetében itt sem gondolhat arra az 
adóalany, hogy az adó megfizetése elől kitérhet.  
GÉPJÁRMŰADÓRÓL: A gépjárművek után fizetendő súlyadó megfizetését sokan 
félvállról vették. Tulajdonosaik súlyos árat fognak fizetni, mert több tucat gépjármű 
forgalomból való kivonását kezdeményeztem.  
 
A leírtakból kitűnik, hogy az adómorál tekintetében egyes személyeknek, vállalkozásoknak 
van még mit tanulniuk. A nehéz gazdasági körülményekre való tekintettel sincs lehetőség 
arra, hogy valaki elkerülje az adó megfizetését. Természetesen lehetőség van a párbeszédre, 
az adósságok átütemezésére. Ezért mindenkit kérek, hogy a helyi adóhatóságot vegye 
komolyan, azzal működjön együtt, a későbbi súlyos következmények elkerülése végett.  
 

Ács Attila 
körjegyző 
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Elment az utolsó vonat 

 
Első rész 

 
 
    Elment az utolsó személyszállító 
vonat Böhönyéről.  Nem tudjuk, hogy 
végleg vagy időlegesen, a hivatalos 
megfogalmazás szerint a tulajdonos 
Magyar Államvasutak szünetelteti a 
személyforgalmat Somogyszob és 
Balatonszentgyörgy között. 
    Szomorú-vidám búcsúztatót 
rendeztek a falu civil szervezetei 
(Böhönyéért–Somogyért Egyesület, 
Borbarát Kör, Tűzoltó Egyesület) a 

Polgármester Úr közreműködésével 2009. december 12-én 13 órakor a böhönyei 
vasútállomáson. Szomorú volt, mert éreztük, szegényebbek leszünk a jövőben: ezután nem 
utazhatunk vonattal a Balatonra. Nem harsogja Szentgyörgyön és Somogyszobon a megafon: 
személyvonat indul az állomástól balra a második vágányról…. Böhönyén át…. 
Jelen volt három vasutas is, nekik ez a vonat a munkahelyet jelentette. Alkalmunk volt 
emlékezni régi vasutasokra, akik itt élték le életüket az állomáson, és nem sok boldog 
nyugdíjas évük maradt már utána…. 
Ugyanakkor vidám is volt a búcsúztató, mert minden résztvevőnek volt egy kedves története 
az elmúlt évtizedekből. 
------  --------- 
    Száztizenhét évvel ezelőtt persze sokkal emelkedettebb hangulatban gyülekeztek a 
böhönyeiek a frissen elkészült indóház körül. Nagy nap volt az 1893. október 21.-e Böhönye 
mezőváros életében: vonatot kaptak, amivel minden eddiginél gyorsabban el lehetett jutni 
Marcaliba, vagy somogyszobi átszállással a megyeszékhelyre, télen, nyáron, hótól, sártól 
függetlenül. 
     Sok víz lefolyt a Rinyán, mire a nagy nap felvirradt. Évtizedes tervezés, egyeztetés meg vita 
előzte meg az első gőzös megérkezését.  
    Azzal kezdődött, hogy az 1848-as forradalmak leverése után a Habsburg birodalom (nem 
kis mértékben Széchenyi István hatására) gazdaságfejlesztési programot indított. A császár 
ebben hazánknak az éléskamra szerepét szánta. Az első birodalmi vasutak ennek jegyében 
készültek: Bécsből Pestre, onnét Szolnokra, egyenesen a tiszántúli búzamezőkre, a hortobágyi 
gulyákhoz, mezőhegyesi méneshez…  
    A második, 1862-ben elkészült Déli Vasút Pestről indult, hogy ezek az áruk eljuthassanak a 
fővároson, Bécsen kívül a birodalom távoli területeire: Észak-Olaszországba, Szlovéniába és 
a tengeri kikötőkbe is. És ha ez nem győzné, tíz évvel később már működött a Duna–Dráva 
vasút, amely a baranyai, bánáti, bánsági élelmiszereket (no meg Erdély ásványkincseit, ha 
nem jön Trianon) volt hivatott szállítani a murakeresztúri csomópontba. 
    Ez utóbbi két vasút meghatározó volt Somogy megye és annak nyugati széle további 
fejlődésében. Ezekhez akart csatlakozni minden helyiérdekű vasút, és lehetőleg Fiume 
irányába, a főváros megközelíthetősége csak másodlagos volt. 
    Az első terv, amely számolt Böhönyével egy Kaposvár–Déli Vasút kapcsolat 2. sz. 
variációja volt, miután a marcali gróf Széchényi Pál nem engedte birtokán átvezetni a síneket. 
(Megjegyzem, már másodszor, mert miatta kellett lecsapolni másfél méterrel a Balatont, hogy 
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a tómederben építhessék meg a vasutat a 
tervezett Lelle – Öreglak – Marcali– 
Komárváros útvonal helyett.) A  makacs 
gróf miatt a megyeszékhely egy Kaposvár 
– Böhönye – Vése – Komárváros 
összeköttetést tervezett, de nem valósult 
meg.  
    A második terv (1884) a legrövidebb 
vonalon, Balatonkeresztúr – Kutas között 
készült volna. Már egy másik gróf, 

Széchényi Gyula volt Marcali ura. Felvilágosult, nagyműveltségű tagja volt az 
arisztokráciának, aki magas udvari posztot is betöltött: királyi ajtónálló volt. Ő járta ki az 
engedélyeket az akkor már dualista monarchia kormányánál. Ezt a tervet a böhönyei 
uradalom birtokosa, gróf Festetics Pál hiúsította meg: elkerülte volna a falut, ezért sem a 
dávodi erdőn, sem balogdi birtokán nem engedte át. 
    De már nem kellett évtizedeket várni az újabb lehetőségre. Történt, hogy egy másik 
Széchényi (egyébként mind rokonai voltak egymásnak és a Festeticseknek is) a lábodi gróf  az 
1880-as években tagja lett a magyar kormánynak. Így nem esett nehezére minisztertársától, a 
„legnagyobb magyar vasutas” Baross Gábortól engedélyt szerezni egy Barcs – Kutas közötti 
összeköttetésre. Ami majdan Marcali – Keszthely – Sopronon át Béccsel kapcsolódott volna, 
sőt déli folytatását Eszéken, Belgrádon át a legfontosabb balkáni vasútnak tervezték. Ez a 
vonal az ő birtokait közvetlenül bekapcsolta a birodalom vérkeringésébe. Hogy miért nem 
Kutas lett a csatlakozás? Mert Nagyatád vasutat követelt, de ami ennél – azt hiszem – 
fontosabb volt: Segesd is Széchényi uradalom volt, e kettőhöz Somogyszob esett közelebb. 
Ezzel okafogyottá vált a mi vonalunk, Böhönye vagy Nagybajom vitája, mert e vonalat is 
Somogyszobról kellett indítani, sőt Déli Vasúti csatlakozását is Balatonszentgyörgyre 
határozták meg a bécsi kapcsolat elősegítésére. 
    A viták rendeződtek, a vasútpártiak munkához láttak. Az 1889-es „Előmunkálati engedély” 
szabad utat adott a tervezőknek, év végére a három gróf (Széchényi, Festetics, Hunyadi) 
egyenlő arányban befizette az alaptőkét, 150 ezer forintot, amelyben sok száz követőjük akadt 
kisebb-nagyobb összegekkel. 1892-re gyűlt össze a szükséges 1,9 millió forint (más források 
szerint 1,5 millió). 
    És most tessenek figyelni az időpontokat: december 8.-án kiadták az „Ideiglenes építési 
engedélyt”, megindult a nyomvonal kitűzése, erdőirtás, árokásás. A tél folyamán miden 
településre leszállították a legközelebbi téglaégetőből a téglát, cserepet az indóházakhoz és a 
hidakhoz. 1893. január 8.-án kiadják a „Végleges létesítési engedélyt”, március 18.-án 
aláírták a vállalkozókkal a kivitelezési szerződést. Március 19.-én sok száz munkás és fogat 
egyszerre több ponton elkezdte az építést. Május végén a sínek Keresztúrig érnek, ezentúl 
vasúton szállítják a talpfákat, síneket, berendezéseket. Augusztus végére teljes hosszában 
készen állt a vasút. Szeptember 2.-án megkezdődött a hivatalos átvétel, a „Műtanrendőri 
bejárás”, amit az illetékes zágrábi vasútigazgatóság végzett. 
    Így érkezett el a nagy nap: 1893. október 21.-e. Megérkezett Böhönyére az első vonat! 
--------  ------- 
    A nevezetes szombaton ebéd után kezdtek gyülekezni a Böhönyeiek. Az urak – az intéző, a 
jegyző, a tanító úr, a doktor meg a tiszteletes – az új állomásfőnökkel paroláztak, aki büszkén 
mutatta be állomáshelyét. Odébb nagygazdák csoportosultak, csizmát húztak, tiszta inget, 
fekete nadrágot viseltek, mint ünnepeken. Búzavetésről, tengeritörésről meg a szüretről 
diskuráltak, no meg a várható veszélyről, amit majd a tűzokádó vasparipa jelent a sínek 
mellett sárgálló gabonának, réten száradó szénának Néhány zsellér is eljött. Foltos 
bőgatyájuk, zsíros kalapjuk a nagygazdáktól tisztes távolságban tünedezett fel, de azért elég 
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közel: hátha valamelyikük 
munkát ajánl a jövő hétre. 
Asszonynépnek nem volt 
illendő kíváncsinak lenni, így 
egyetlen nő sem volt jelen.  
A legnagyobb csoportot a 
gyerekek alkották a várakozók 
között. Az őszi kikericstől 
tarkálló libalegelőn 
fogócskáztak, elbújtak a 
kenderáztatókat jelző 
rekettyésekben, és várták a 

sosem látott csodát, amiről a tanító úr beszélt már délelőtt. 
    Kissé távol esett a falutól az állomás, túl a Rinya réten, a legelő szélén épült meg a vasút. 
Bizony, akkor még a Fő utca fele volt a mainak, a József Attila utca libalegelő, azon túl meg 
közbirtokossági legelő, szántók, erdők voltak. Nem sokkal a déli harangszó után tűnt fel 
Festetics gróf hintaja a kanizsai klinkerúton. Ő is a vonatra érkezett, részvényesként 
meghívása volt a marcali ünnepségre. A parádéskocsis pontosan az indóház sarkánál állt meg, 
ahol a várakozók süvegüket kézben tartva mélyen meghajolva köszöntötték, amit a 
méltóságos úr fejbiccentéssel tudomásul vett, sőt az úri népeknek kezet is nyújtott. Végül az 
intéző bemutatta az állomásfőnököt. Váltottak néhány szót, amit rekedtes csilingelés szakított 
meg. A vasúti tiszt elnézést kért, az irodába sietett, ahol tétován kopogni kezdett a távírógép: 
tá-tá-ti-tá… Elolvasta a kifolyó szalagot majd a gép elé ült, és nyugtázta az adást. 
- Elindult Alsósegesdről, tizennégy perc múlva itt lesz! – mondta, és intett a bakternak. Az 
szalutált: - Értettem! – mondta, aztán elindult az őrház felé. Leellenőrizte a sínváltó állását, 
majd megmarkolta a hajtókart, és a sorompó ütemes csörömpölés mellett ereszkedni kezdett, 
míg el nem érte a pihentetőt. A gyerekek rögtön odasereglettek, és bizony a nagybajuszú 
bakternek erélyesen figyelmeztetni kellett a rakoncátlan kölyköket. 
    Nemsokára éles fütty hallatszott, és a patakmenti rekettyés mögül fekete füstgomoly alatt 
megjelent a csühögő mozdony. Egy szempillantás alatt a sorompónál termett, ahol a 
masiniszta ismét meghúzta a síp zsinórját, és hosszú füttyel köszöntötte a Böhönyeieket. 
    Az indóház előtt a főnök feltartott tárcsája mellett már lépésben haladt, és pontosan úgy állt 
meg a málharaktár mellett, hogy az első osztályú kocsi az úri váróterem előtt álljon. Csak a 
kalauz szállt le, ő is csak azért, hogy a gróf urat a helyére kísérje. Az első út különleges 
alkalom volt, meghívottakat szállított Marcaliba, ahol az átadás alkalmából fényes bankettet 
adtak az adakozók tiszteletére a Korona Szálló éttermében. Festetics úr tehát felszállt a 
hasonszőrű urak közé, a masiniszta gőzt adott a dugattyúknak, aztán a csoda méltóságteljes 
lassúsággal elindult 100 évig tartó dicsőséges szárnyalására. 
    
    Merthogy szárnyalást várt tőle mindenki. Néhány év múlva újra vasútépítési terv készült 
Böhönyével kapcsolatban. 
Történt, hogy a Nagybajomi előljárók régóta sérelmezték, hogy a Dombóvár – Zákányi vasút 
nem érintette városukat, pedig járási székhely volt (Böhönyéé is). Azt kezdeményezték, hogy 
Jákóból kiindulva építsenek ki vaspályát Nagybajomon és Balogdon át Böhönyére. Jó lett 
volna nekünk is, Marcalinak is közelebb tudni a megyeszékhelyet. Terv volt, pénz is volt (!!!), 
mégis megrekedt az ügy: két nagybajomi földbirtokos és néhány maradi elöljáró féltette 
városát a tűzokádó masinától. 
 
    A századfordulóra aztán kiderült, hogy a szárnyalás csak a dicsőségre vonatkozott. A mi 
vasutunk ugyanis fennállásától az államosításáig (1919) csak veszteséget hozott a 
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részvényeseknek. A tehervagonok 
kihasználtsága 12,8% volt, fele a 
később épülő Kaposvárhoz 
kapcsolódó szárnyvonalakénak. A 
megye más vonalain a 
vonalkilométerre jutó utasszám 5-
6 ezer volt, a mi vonalunkon 
2.339 fő. A teherszállítás költsége 
itt 2-3-szorosa volt az 
államvasutaknál használt tarifának 
(68 krajcár métermázsánként). Az 
első világháború további 
hátrányokat okozott: a 

hadiszerelvényeknek elsőbbségük volt, de a hadügy sokszor elfelejtette fizetni a számlát. 
Katonák tízezrei fizettek viszont a vérükkel az Isonzónál, a Doberdó fennsíkon, vagy az orosz 
fronton. Szerencsés volt, aki retúrjegyet kapott az Úristentől. 
    Aztán jött Trianon…. 
 
 
Forrásmunka: Dr. Gál József: 100 éves a marcali vasút. Marcali, 1993. Az anyagot Kiss 
István MÁV Főtanácsos, nyug. állomásfőnök biztosította a cikkhez.    

 
 

Folytatása következik 
 

Hernesz Imre 
 

Voltunk, lettünk 

 

Anyakönyvi rovat 
 
 
Szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit, és családjaikat: 

Halász Jázmin, édesanyja: Leopold Judit, Pécsi Alexandra, édesanyja: Gergely 
Melinda, Kocsis Réka, édesanyja: Garai Tünde, Kollár Gergő, édesanyja: Borsfai 
Eszter, Széll Róbert Maximillián, édesanyja: Széll Beáta. 

 
 
Kegyelettel búcsúztatjuk a közelmúltban elhunytakat: 

Bálint József, élt 84 évet, Furdi János, élt 26 évet, Kertész Gyuláné, élt 83 évet, 
Sifter István, élt 53 évet, Stropek László, élt 49 évet, Stropek Krisztián, élt 17 évet, 
Hegyi János, élt 86 évet, Tóth – Gábor László, élt 67 évet, Németh Jánosné, élt 82 
évet, Wölfer Ferenc, élt 50 évet, Bíró Béláné, élt 64 évet, Banicz Lászlóné, élt 63 
évet, Papp György, élt 63 évet, Bősenbach Mihály, élt 77 évet, Takács Józsefné, élt 
91 évet, Márton József, élt 80 évet. 

 
Budapesten, életének 100. évében elhunyt községünk szülötte, és évtizedeken át lakója: 

Váradi Mária, szakácsnő. Nyugodjék békében. 
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Önkormányzati hírek 

 
Mertünk tervezni, mertünk pályázni. Rengeteget dolgoztunk, többet nyertünk, mint amit 
reméltünk, de még semminek sincs vége. A ránk váró temérdek feladat részben sikereink 

következménye – de gondjaink is akadnak bőven 
 

 
Tisztelettel és örömmel tájékoztatom Böhönye község lakosságát, hogy a jó elképzelések és a 
befektetett sok munka eredményeként a mai napon immáron hivatalos formában is megkaptuk 
az értesítést, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Központ létrehozása a 
Böhönyei mikrotérségben című, DDOP-3.1.3/A jelű pályázatunkat a Regionális Operatív 
Programok Irányító Hatóság vezetője 226.157.389 Ft összegű támogatásra érdemesnek 
találta.  
 
Éppen hogy túl vagyunk az oktatási pályázat elnyerésének örömein, immáron nyakig a 
kivitelezéssel és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásával vagyunk elhalmozva. Aki a 
településen jön, megy, mozog, láthatja, hogy a böhönyei iskola bővítése kiváltképp a jó idő 
megjelenésével rohamos tempóban halad előre. Szembesülhet a modern technikákkal, azok 
alkalmazásának eredményeivel. A közeli napokban kezdik az új tornaterem alapozását és 
immáron akár történelmi pillanatnak is nevezhetjük, amikor felállítják a kb. 32 méter fesztávú 
darut. Az iskolai tanév előbb kerül befejezésre, hogy a kiírásnak megfelelő időpontban 
adhassuk át a kivitelezőknek a meglévő épületet, annak érdekében, hogy határidőre 
befejeződjön a projekt. Fájó szívvel bontottuk el a meglévő tornacsarnokot, mely sokunknak, 
de nekem biztosan nagyon szívemhez nőtt. Jó célt szolgált az elmúlt több mint 15 évben. Az 
idő vasfoga megkezdte a létesítményt, a bontásnál látszott, hogy a felső rész fa elemei több 
helyen jelentős mértékű korhadásnak indultak. A Somogyfajszon e projekthez kapcsolódóan 
épülő óvoda kiváló ütemben készül, ott már állnak a falak, a gerendákat rakják. Hetente 
kedden projekt értekezletet tartunk, ahol az érintett polgármestereken kívül a kivitelező, 
műszaki ellenőr, a projekt menedzsment és legtöbbször az iskolavezetés van jelen. Ezen 
értekezletek gyakran hosszú órákig eltartanak. 
A most elnyert pályázat kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljáráson túl vagyunk, de 
eredményhirdetésre még nem került sor. Kicsit drágábban vállalnák, mint a rendelkezésre álló 
forrás. Ilyenkor jönnek a lelkes támogatók, hogy vágjunk bele, majd megoldjuk, majd lesz 
valahogy, de számomra a polgármesteri felelősség ennél többet jelent, és semmilyen 
elhamarkodott döntésben nem szeretnék részt venni, amelyben a település pénzügyi, 
gazdasági megingása lehet a tét. Mind a felelősségérzetnek, mind a meghozott döntéseknek 
hatalmas súlya van, hiszen élni a lehetőséggel, vagy veszni hagyni azt, nem mindegy.  
 
Egyfelől jól eső érzés bírni a képviselő-testület láthatóan valamennyi tagjának bizalmát, 
másfelől megtöbbszörözi a felelősségérzet súlyát. 
 
Bár alaposan megfontoltuk, megterveztük a finanszírozás különböző lépcsőit, vannak előre 
nem látható, nem tervezhető események, melyek kedvezőtlen irányokban hathatnak. Ilyenre is 
van számtalan példa. Jelenleg legnagyobb nehézségünk az önkormányzatokat sújtó utolsó 
költségvetési csomag megjelenése, melynek eredményeképp több mint 20 millió Ft normatíva 
kiesést kell elkönyvelnünk. Ezt nem tervezhettük, így a következmények felelőssége sem 
hárítható ránk. 
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Számos más pályázat is készült az elmúlt időszakban, és néhány millió Ft értékű pályázatok 
készítése, elbírálása most is folyamatban van. Nagyobb tétel ezekből a kultúrház felújítása, 
bővítése, korszerűsítése érdekében benyújtott pályázat. 
A kultúrház tervezésénél a statikusi vélemény kedvezőtlen helyzetet teremtett, melynek 
következtében hosszú időre használaton kívül kellett helyezni azt, de most már úgy tűnik, 
rövidesen megoldódik a probléma, s remélhetőleg már csak 1-2 hét kérdése, hogy a 
nagytermet újra megnyithassuk, a szükséges munkálatok elvégzése után. 
Mindezen fejlesztések, beruházások Böhönye lakosságának érdekeit, jövőbeni sorsát 
érintő fontos kérdések. Fokozzák a beruházások a település lakosságmegtartó erejét, 
biztosítják a hozzájuk kapcsolódó foglalkoztatási lehetőségeket, emelik a település rangját, és 
hosszú távra, évtizedekre korszerű új intézményhálózatot biztosítanak.  
Igaz, hogy ennek is, mint mindennek, ára van, hisz az önerőt ki kell fizetni, ahhoz hitelt kellett 
felvenni, azt törleszteni kell. 
Röviden összefoglalva, a mai válságos világban nem könnyű fennmaradni, de ami tőlünk 
telhető, azt erőnk és tisztességünk szerint megtesszük. 
 

Dr. Szijártó Henrik 
Polgármester 

 

Egy fa üzenete 

 

Amikor 23 éve, csemete koromban azt 
hallottam, a Dózsa körútra ültetnek szorgos 
kezek, boldog voltam! Párizs, Szeged híres 
körútjaira gondoltam. Gyönyörű világos 
helyet kaptam. Nőttem növekedtem, sok 
öröme telt bennem az ott lakóknak. Árnyas 
helyet adtam a beszélgetőknek, édes szilvát 
az arra járóknak. Két generáció gyermekei 
tanulták a famászást erős ágaimon. Nagyon 
jól éreztem magam, tavasszal rózsaszín 
virágtengerrel köszöntöttem a jó időt, nem 
kértem semmi gondoskodást, csak 
szolgáltalak téged, Ember. Egyik reggelen, 
téli álmomból egyiktek visító motorfűrésze 
ébresztett. Durván kaszabolt, ahol csak ért. 
Levágott testrészeimet felaprította, 
kályhájában tűzre vetette. Nedves hasábjaim 
nem adtak meleget, sisteregve siratták a 
soha el nem jövő tavaszt. Csonkolt részeim 
búsan merednek az ég felé, élet, halál vár-e 
tavasszal? Ember kíméld a gyümölcsfákat! 

Nem megoldás befűteni 1-2 hétre olyan fával, ami 20 év után adja igazán termését. A hosszú, 
hideg tél során sorra sírtak az udvarokon körték, szilvák, sok éves almafák, melyet a régi 
gazda féltő keze óvott, az újé pedig felaprított. A forró nyarakon nem talál árnyas 
játszóhelyre, és szomjoltó gyümölcsre a gyermek. Ember, ha fázol, bozótot irts, árkot tisztíts, 
de NE BÁNTSD A GYÜMÖLCSFÁKAT ( sem a tiédet, sem másét)!!!!! 
 

         A fa panaszait meghallgatta: Kovácsné Balogh Éva 
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Beszámoló a Böhönyei Fiatalokért Kulturális 

Egyesület tevékenységéről 

 
Az egyesület a 2009. évet közös karácsonyi ünnepléssel és ajándékozással zárta 2009. 
december 26-án, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. 
 
A Somogy Megyei Bíróság 2010. február 6-ai, jogerős végzésében a Böhönyei Fiatalokért 
Kulturális Egyesületet közhasznú szervezetté minősítette, jogállásunk ezt követően közhasznú 
szervezetté módosult. 
 
A nehéz gazdasági körülmények között is próbálunk talpon maradni, programokat, 
rendezvényeket szervezni, lehetőségeinkhez mérten. Forrást pályázatok útján próbálunk 
szerezni. 
 
Nyertes pályázatunk már van az idei évben: a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) 
pályázatán 100.000 Ft-ot nyertünk klubhelyiség kialakítására. 
 
Beadott pályázataink jelenleg:  
 
 LEADER rendezvény kategória: környezetvédelmi rendezvénysorozat „Együtt a 

klímaváltozás ellen” címmel.  
Tervezett költség, támogatási kérelem: 2.000.000 Ft. 

Elbírálás és döntés 2010. márciusig várható. 
 

 UMVP III. tengelyes intézkedések keretén belül, Falumegújítás és fejlesztés címszóval 
a Dr. Forbáth Imre u. 22-24. sz. alatti játszótér felújítása, bővítése, a strandröplabda 
pálya fejlesztése. 

Tervezett költség, támogatási kérelem: 10.545.949 Ft. 
Elbírálás és döntés 2010. nyarára várható. 

 
 NCA-DD-10 Működési pályázat közhasznú szervezetek részére. 

Támogatási kérelem: 600.000 Ft. 
Elbírálás és döntés 2010. nyarára várható. 

 
A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület 2010. évi főbb tervezett programjai 
 
2010. május   klubhelyiség kialakítása 
 
2010. június  strandröplabda verseny 
 
2010. július   II. Summer kupa kispályás labdarúgó torna 
 
2010. június-október  környezetvédelmi rendezvénysorozat (pozitív pályázati döntés esetén) 
 
2010. szeptember  sakk és póker verseny 
 
2010. október   családi sportvetélkedő 
 
2010. december  Mindenki karácsonya, karácsonyi műsor 
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Ezúton tájékoztatom partnereinket, civil szervezeti vezetőket, és azokat, akik kapcsolatban 
állnak egyesületünkkel, hogy személyes elfoglaltságaim miatt 2010. január 1-től 2010. június 
1-ig a fő programszervezési feladatokat és az egyesület tevékenységének koordinálását Ádám 
Ildikó alelnökre bíztam (e-mail cím: adam_ildi@freemail.hu, telefonszám: 30/6284360). 
Bármilyen kérdéssel, kéréssel megkereshetik, ami egyesületünkkel kapcsolatos, de én is állok 
mindenki rendelkezésére. 
 

Beck Zoltán Lajos 
elnök 

 
 

Jégszívet találtam... 

 
 

Sűrű hóesésben az 
utcát jártam. A 
hókristályok között 
egy jégszívet 
találtam. Tenyerembe 
vettem s meghatódva 
néztem, soha-soha 
nem volt ilyenben 
részem. Próbáltam 
átnézni rajta, de nem 
engedte a "karma". 
Nem először volt a 
Földön ő. Volt már 
gyöngyharmata a 
rózsának, majd szellő 
hátán utazott az égbe, 
bele került egy sötét 
felhőbe, aztán 
tengerbe hullott és 

tenger lett belőle. Sokfelé járt. Vándorolt erre-arra, majd belekeveredett egy hatalmas 
hóviharba. Így került aztán az én utamba. Nézegettem, - reszkető kezemmel ajkamhoz 
emeltem. Szeretetet leheltem rája. Azt hittem, ezt majd ő imádja. Olvadni kezdett, s én csak 
néztem, nem tudtam, mire véljem. Gondoltam, - ha így szeretem tovább, eltűnik a kezemből is 
talán. Nedves lett a kezem tőle, cseppek kezdtek hullani a földre. Meghatódtam, sírva 
fakadtam. Könnyem lett a gyászruhája. Láttam, ez már a halála. Félni kezdtem ekkor, csúszott 
lefelé olykor. A megolvadt szívet azért szorítottam, reszkető kezemmel az ajkamhoz vontam. 
Rá leheltem búcsú csókomat, aztán a hóba temettem, mint egy halottat. Vastag hópaplant 
terítettem rája, az angyalok meg vitték őt a másik világba. Ha valamikor ti is jégszívet 
találtok, az út mellet ott ne hagyjátok. Szeressétek, vigyétek magatokkal haza, ha otthon olvad 
el, otthon marad a nyoma. Emléketekben lesz majd örök otthona. 
 

(hova) 
 

mailto:adam_ildi@freemail.hu
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Iskolai híreink 

Mint ahogy arról már többször beszámoltunk, intézményünk sikeresen pályázott a TÁMOP 
3.1.4./08/2 „A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” 
című pályázati kiíráson. Az ezzel kapcsolatos, pedagógusok számára szóló továbbképzések 
elkezdődtek, illetve ebben az időszakban folyamatosan zajlanak, kollégáink a megismert 
módszereket egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a tanórákon, foglakozásokon és 
tanulóink is napi szinten használják az órai munkában a számítógépes ismereteiket. A 
korszerű számítógépeket, programokat a Tudományos Diákköri munkában és fejlesztő 
foglakozásokon is hasznosíthatják. 
  Nagy erővel zajlik az új ebédlő, konyha, óvoda, sportcsarnok építése, nemsokára jól 
kivehető lesz az új épületek, épületrészek körvonala. Ezzel kapcsolatban ezúton is 
tájékoztatom az 
olvasókat, hogy 
iskolánk Fő utcai 
bejárata és udvar 
része is el lesz 
kerítve, mint 
munkaterület, így 
csak gyalogosan és 
kerékpárral lehet az 
iskolaudvarra 
bejönni.  
  Friss hírként 
számolhatok be 
arról, hogy 2010. 
március 2.-ától heti 
rendszerességgel Surányi Ferenc iskolapszichológus is tart fogadóórát, segítve a felmerült 
problémák megoldását.  
  Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek, támogatóknak azokat a felajánlásokat, 
melyeket a Festetics Pál Általános Iskoláért Alapítványnak (390 049,-Ft) és a Festetics 
DSE-nek juttattak. E felajánlásokkal tudjuk támogatni az osztálykirándulásokat, néptánc 
táborokat, úszásoktatást, sport rendezvényeket és a tanulók tanév végi jutalmazását, illetve 
egyéni kérelmeket, stb. Továbbra is kérjük támogatásukat, hogy gyermekeinket, tanulóinkat 
ezzel is segíthessük. 
Böhönyei Festetics DSE:    18777334-1-14 
Festetics Pál Általános Iskoláért Alapítvány: 18770557-1-14 
Iskolánk sport és tanulmányi vetélkedő eredményeiről az újság további lapjain olvashatnak. 
 
Az iskola épületét érintő belső munkálatok miatt tanévünk rendje megváltozik, 2010. május 
28-án (péntek) a tanévet be kell fejeznünk. A tanítási napok száma alapján, szombati napokon 
tanítanunk kellett 2010. január 30-tól. A további időpontok az alábbiakban olvashatók: 2010. 
február 27., 2010. március 6., 2010. március 13-án a március 15-i hosszú hétvége miatt nem 
lesz szombati tanítás, 2010. március 20., 2010. március 27., 2010. április 6. (kedd). 
 
A tanévzáró ünnepély, ballagás előreláthatóan 2010. június 5-én 900-tól a központi parkban 
kerül megrendezésre. 

Riba László 
Igazgató 
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„Angyalok” jártak a moldvai Lészpeden 

 
A Csillagösvény Egyesület tagjai 2009. 
novemberében is gyűjtést szerveztek a 
moldvai Lészped település csángó-magyar 
gyermekei részére. Ők a hivatalos román 
nyelvű oktatás mellett magyar anyanyelvük 
megőrzése érdekében ma már 150-156-an, 
délutánonként és hétvégeken járnak magyar 
nyelvet tanulni, ősi kultúrájukat megőrző 
foglalkozásra. Tantermüket a szülők 
segítségével tanító bácsijuk, Márton Attila 
irányításával alakították ki. 
A moldvai csángókról tudni kell, hogy a 
nyelvújítás által nem érintett magyar 

nyelvet beszélték, és beszélik. Ezt az archaikus nyelvet sok, románból átvett szóval egészítik 
ki, ezért számunkra első hallásra furcsának, nehezen érthetőnek tűnik. Néhány órás együttlét 
és beszélgetés oldja a nehézségeket, és mindjobban megértjük egymást. A moldvai csángók 
főleg a Szeret folyó menti településeken, a Kárpátok és a folyó közti dombos, hegyes vidéken 
tengetik életüket. A visszavonhatatlan elrománosodás megakadályozására nagy 
erőfeszítéseket tesznek nyelvük, kultúrájuk ápolása érdekében. Már nagyon sok településen 
folyik magyar nyelvű oktatás. Hivatalos források szerint kb. 70 000 csángó él Moldvában. 
Egyesületünk karácsony előtt nagy szervezésbe kezdett. A világhálót vettük igénybe a gyűjtés 
közhírré tételére, és társaságunk is komoly szervezőmunkát végzett, családi, rokoni, ismerősi 
körben. A vezetőségnek, a kiutazás feltételeit kellett biztosítani. Az üzemanyagot és a 
szükséges kézpénzt böhönyei vállalkozók, cégek, magánszemélyek és szombathelyi 
támogatónk adta, illetve gyűjtötte össze. Örömünkre nagyon sok gyermekruha, játék, tanszer, 
édesség és könyv gyűlt össze. Egyesületünk hölgytagjai, a férfiak segítségével válogatták, 
csomagolták az ajándéknak szánt adományokat, melyeket ez úton szeretnénk megköszönni a 
sok ismerős és ismeretlen adományozónak. 
Kiutazásunkat összekapcsoltuk testvértelepülésünk, Gyimesközéplok iskolái és óvodái részére 
készített jelképes ajándékok átadásával, amelyeket a böhönyei iskolások és óvódások 
készítettek. A küldemény még tartalmazott gyümölcsöt és édességet is, és Böhönye lakóinak 
szeretetét. 
Meglepődve tapasztaltuk, hogy a gyimesközéploki oktatási intézmények bizony szerény 
körülmények között működnek. Mi az utolsó tanítási napon toppantunk be, ahol a nehézségek 
ellenére fegyelmezetten vették át a gyerekek szerény ajándékaikat, melyhez Baráth B. Katalin 
kedves szavai adtak az alkalomhoz illő, ünnepi hangulatot. 
Az éjszakát Gyimesközéplokon töltöttük.  A barátságtalan hideg időt vendéglátóink szeretete 
és figyelmessége feledtette velünk. 
Másnap reggel elbúcsúztunk a Gyimesközéplokiaktól. Útba ejtettük Gyimesbükköt, ahol az 
ezeréves határon rövid időre megszakítottuk utunkat. Megnéztük  a Rákóczi vár romjait, a 
Tardos patak partján emelkedő magaslaton. 
Innen indult kis küldöttségünk következő úti célunk felé, a Bákó megyei Lészped településre. 
A csapat tagjairól még nem esett szó. Egyesületünk elnöke, Jasek Attila, Baráth B. Katalin, és 
Békésiné Kiss Brigitta iskolánk képviseletében, szombathelyi adománygyűjtőnk, Horváth 
György, a nemesdédi önkormányzattól a kisbuszt vezető Halászi Attila, és én, Böhönye 
Képviselőtestületét képviselve, és mint egyesületi tag. 
A hátralevő 150 km-t is sikerrel jártuk meg. Lészpeden már ebéddel vártak minket. Délután 3 
órára tervezett karácsonyi ajándékozásra Márton Attila tanító úr vezetésével népes – helyi 
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viseletbe öltözött – gyermek szoroskodott az 
iskola magyar részlegében levő tanteremben. 
A tanító úr köszöntője után a gyerekek a 
helyi népszokásokból adtak ízelítőt, versben, 
dalban. Az ismert dallamokra néptáncot 
mutattak be, ebben küldöttségünk tagjai is 
részt vettek. A mulatságot, az ajándék 
kiosztásával folytattuk, amit a „böhönyei 
angyalok” adtak át. A meghatottság 
leírhatatlan volt, aki ott voltunk a helyszínen, 
láttuk, átéreztük, milyen ott ajándékozni! 
Több mint 1.000 km megtétele után 
találkozni nemzetünk elszakadt 

népcsoportjának, tudásra éhes, magyarnak megmaradni akaró apró képviselőivel. 
A tanító bácsi „karácsonyi levélkéjéből” idézek néhány sort: 
 
„Csupán szeretném közölni, hogy nem tűntünk el, nem fáradtunk el, és nem mosott el a vihar. 
Itt vagyunk, és még mindig szépen növekedünk, zöldellünk, terebélyesedünk. Egy 
hüvelykkel, egy arasszal, vagy egy lépéssel, egy jó szóval, vagy imával, de mind hozzájárult, 
hogy az év végi számadásnál nyugodt lelkiismerettel mérjük fel, meddig értünk el. Köszönet 
érte mindenkinek! A megbocsátás és szeretet jegyében kívánok áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és eljövendő boldog új esztendőt a következő ajánlással: 
              Új emberi nemzet indulj vigasságra, 
              Mert eljött az úr, szerény szállásidra, 
              Nyisd ki az ajtódat, ereszd bé őt oda,  
              Hogy vigye lelkedet boldog menyországba. 
              Szállásidra adja az Isten.” 
 
Boldogsággal, meghatottsággal csordult szívvel, kissé elérzékenyülve fogyasztottuk a 
tiszteletünkre sütött hatalmas, négyszögletű kalácsot. Áldást, köszönetet mondok a 
Teremtőnek, hogy immár második karácsonyi ünnepen vehettem részt Lészpeden, ezen a 
távoli magyar szigeten. Megelégedéssel tölt el, hogy részesei lehettünk e nemes küzdelemnek, 
egy imával, egy arasszal Istennek tetsző cselekedetében. 
Másnap megjártuk a falu feletti kálvária dombot, ahonnét a ködbe burkolódzó Kárpátok téli 
csúcsai integettek felénk. Eszünkbe villant, hogy hamarosan búcsút kell mondanunk 
Moldvának, Lészpednek, az ősi magyar köszöntéssel búcsúzó gyerekeknek: „Szállásidra adja 
az Isten!” 
Délután elindultunk. Szótlanul ültünk az autóban, mindenki gondolataiba mélyedt, próbálta 
feldolgozni az elmúlt órák, napok történéseit. Csak a műholdas navigációs műszer monoton 
hangja térített vissza a valóságba. Figyelmeztetve az ismert, de veszélyes útszakaszra. 
Következett a Békás – szoros, turistákat váró bódéboltjaival, sziklafalaival, majd a Gyilkos–tó 
esti szürkületbe rejtőzködő, félig befagyott víztükrével, a dértől fehérlő, öreg fenyvesek 
koszorújában. 
Másnap visszatértünk Magyarországra, Böhönyére, ki Szombathelyre, ki Nemesdédre, ki-ki a 
családjához, épségben, egészségben. 
Így köszöntöttem szeretteimet Lészpeden tanult köszöntéssel: 

„Áldja meg az Isten házi gazdáját, házi gazdaasszonyát seregivel együtt, 
hogy vígan várhassák a kisded Jézuskát. 
Szállásidra adja az Isten!” 

Lejegyezte: Nyers László 
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Jó szívvel ajánlom! 

 
Immár harmadszor találkozik a kedves Olvasó velem ebben a rovatban. Ígéretemhez híven most 
is egy ismert de elfelejtett zöldségfélét fogok bemutatni. A csicsókáról szeretnék írni rövid 
ismertetést, és pár receptet a felhasználásra. 
 
Csicsóka (Heliantus Tuberosus) 
 
Észak-Amerikából származik, hazánkban a XVII. században honosodott meg. Fészkes virágzatú, 
dudvás szárú, gumós, évelő növény. Gumói megvastagodott szárképletek, amik nem közvetlenül 
a szár mellett, hanem attól esetenként 15-20 cm-re a gyökrészen találhatók. Ez az oka annak, 
hogy a gumókat nem lehet teljesen kiszedni. Vetésforgóba ne termesszük, mert ami bent marad a 
földbe, másik évben kihajt. Szinte kiirthatatlan – szokták mondani. A gumók színe lehet lilás, 
sárgás, rózsaszínes, de belül mindegyik hófehér. Különösebb talajigénye nincs, jó szárazságtűrő. 
Ültetés a burgonyához hasonlóan fészekbe, takarással történik. Ősszel a termésből annyit 
szedjünk fel, ami egy hétre elegendő. A kiszedett hamar fonnyad. A talajban nem fagy el. Akár a 
hó alól is szedhető. A csicsóka nem rokona a burgonyának. A szénhidrát nem keményítő 
formában, hanem inulinként van jelen a gumóban. Ezért a cukorbetegek egyik fő táplálékaként 
kellene, hogy szerepeljen. 20-28% a szárazanyag tartalma. A magas rosttartalom miatt laktató. A 
fogyókúrás diétában is nagy szerepet kaphatna. Meggátolja a székrekedés kialakulását. Könnyen 
emészthető, ezért a betegek, idősek bátran fogyaszthatják. Kedvező biológiai adottságait fokozza 
a benne található kálium, kalcium, magnézium, foszfor, cink, ásványi anyagok. Sok vitamin is 
található benne, kiemelném a C vitamint, a B1 és B12 vitaminokat, valamint a létfontosságú 
aminosavakat. Gyógyhatását tekintve a cukorbetegek, a magas koleszterin szintű, érrendszeri 
betegségben szenvedők körében mutattak ki tudományos vizsgálatok jó eredményeket. A 
köszvényes betegeknek is hozzájárulhat az állapotjavuláshoz, ha rendszeresen fogyasztják. 
Képessé teszi a szervezetet arra, hogy öngyógyító tevékenységének a maximumát érje el. 
Méltánytalanul mellőzött zöldségféle a csicsóka. A világ más országaiban elegáns éttermek 
étlapjain is szerepel a drága ételek között. Ismételten szeretném a kedves Olvasó figyelmét 
felhívni a klímaváltozás bennünket, hazánkat sem kímélő hatására. A csicsóka szárazság és 
fagytűrő növény. Nem kell semmiféle kemikáliát alkalmazni, és mégis terem. Elmondható róla, 
hogy egy „túlélő” növény. Fogyasztható nyersen, főzve, sütve, és préselve a leve. 
Én saját tapasztalatomat szeretném Önökkel megosztani. Egy ismerősömtől kaptam pár gumót, 
amit elültettem. Aztán megint kaptam valakitől egy kis vödörnyit. Ekkor kezdtem meg igazából 
ismerkedni a csicsókával, mint élelmiszerrel. Vékonyan hámozva minden nap eszem a reggelihez 
1-2 gumót nyersen. Felszeletelve, mint a hónapos retket (só nélkül), vajas – pirítós kenyéren, 
vagy a szendvics tetején. Én a káposztatorzsához tudnám legjobban az ízét hasonlítani. Főzve 
kicsit több fűszert, sót kíván, mint a rendes burgonya. Falun élünk, nem elérhetetlen hozzájutni a 
csicsókához. Akinek nincs, kérjen attól, akinek van. Ilyen egyszerű, úgysem tartja jelenleg nagy 
értéknek az, akinek van, mert nem tudja, hogy érték. Ha csak pár emberrel tudom megszerettetni 
ezen írásomon keresztül a csicsókát, én már boldog leszek. Egészségüket segítem megóvni, vagy 
visszaállítani. Lehet ennél jobbat cselekedni a mai világban. No és mindez nem sokba kerül 
(bioboltokban kicsit drága, de nem elérhetetlen áron meg is lehet vásárolni) 
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R e c e p t e k 
 
Csicsókás vegyes saláta 
 
Szép szálasra, lehetőleg egyenlő nagyságúra vágjunk fel nyers, hámozott csicsókát, sárgarépát, 
almát, retket, uborkát. Tegyünk rá pár csepp citromlevet, hogy az összevágott anyagok be ne 
barnuljanak. Készítsünk hagyományos módon édes-savanyú salátaöntetet, és öntsük a 
zöldségekre. Pár csepp olíva olajat és néhány nagyon apróra vágott olajbogyót még szórjunk rá. 
Ha összeérik, nagyon finom (pirított kenyérrel is). 
 
Csicsókás pogácsa 
 
Hozzávalók: 20 dkg főtt csicsóka pürésítve, 30 dkg liszt, 10 dkg margarin, l dkg élesztő, l dl 
tejben felfuttatva, 1 dkg só, 1 db tojás. 
Ezeket összegyúrjuk szép simára. Kelni hagyjuk kb. 1 órán át. Lisztezett deszkára borítjuk, 
vékonyra sodorjuk, majd még háromszor összehajtogatjuk, és végül ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
szaggatjuk. A tetejét tojással megkenjük, és reszelt sajtot szórunk rá. Kerülhet a tetejére sajt 
helyett szezámmag, lenmag vagy apróra vágott dió is. 
 
Jó tanács! 
 
Bármilyen köret készíthető a csicsókából, leves, főzelék, arra azonban mindig ügyeljünk, hogy ne 
főzzük túl, mert előbb megpuhul, mint a rendes burgonya. Ha azt akarjuk, hogy az édeskés íze 
eltűnjön, meghámozva, hideg vízbe áztassuk (akár kétszer cseréljünk vizet). 
Krumpli-hámozóval vékony szeleteket készíthetünk, és olajban sütve chipset készíthetünk belőle. 
Gyerekek kedvenc csemegéje lehet. 
Fogyókúrázóknak almareszelőn lereszelve, nyersen, joghurttal leöntve, tetejére pár szem vágott 
dió vagy mandula. Kiváló étel, egy kemény tojással akár ebédre is. 
 

Kedves Olvasó, a csicsóka 
igyekszik észrevétetni 
magát az emberekkel, 
hiszen majdnem kettő 
méter magasra megnő, 
szép sárga virága van, de 
ami a legértékesebb része, 
azt a földbe rejti. Nem 
igényel pátyolgatást, 
mégis terem. Próbáljunk 
ezután úgy tekinteni rá, 
mint azokra az értékekre, 
amik nem sokba kerülnek, 
de sokat érnek. 

Én mindenképpen jó szívvel ajánlom mindenkinek. 
 

Hosszúné Vali 
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BÖHÖNYE SPORTÉLETE 

 

Ismét eltelt 3 hónap és ismét nagyon sok esemény történt iskolánk sportéletében, 
azon belül is a kézilabda sportban. 
Decemberben megrendezték az Adidas kézilabda bajnokság megyei fordulóit, 
ahol ’96-os korosztályunk a IV. helyet szerezte meg és sajnos nem került be a 
regionális döntőbe. A ’97-es korosztállyal a megyei döntőn a II. helyet szerezte 
meg csapatunk és ezzel tovább jutott a régió-döntőbe, ahol február 24-én játszik 
a csapat Siklós, Nagykanizsa, Pécs és Csurgó csapataival.  
Szivacskézilabdában is nagyon szép helyezést értek el iskolánk fiú tanulói, akik 
a megyei döntőn II. helyet megszerezve továbbjutottak a regionális döntőbe, 
melynek helyét és idejét még nem tudjuk.  
Az iskolai felmenő rendszerű kézilabda bajnokságon kívül egy nagyon szép 
eredményről is be tudok számolni: iskolánk ’96-os fiú kézilabda csapata -
kiegészülve 4 nagyatádi és 2 csurgói tanulóval-, részt vett Debrecenben a Főnix 
kupa nevezetű nemzetközi utánpótlás kézilabda tornán. A négy napos kézilabda 
tornán tanulóink a kiemelkedően szép III. helyet szerezték meg és ezzel tovább 
öregbítették iskolánk hírnevét. Egy másik újságcikkel ellentétben nem azt 
emelném ki, hogy kitől szenvedtünk vereséget (Debrecen, Szigetszentmiklós, 
Gyöngyös), hanem azt emelném ki, hogy kiket sikerült legyőznünk: Dabas, 
Balmazújváros, Békés. Annak a tudatában nagyon nagy ez az eredmény, hogy 
ebből az ellenünk játszó 6 csapatból tavaly 5-en országos döntőt játszottak 
ebben a korosztályban.  
Nem mehetek szó nélkül ebben a „cikkben” két olyan dolog mellett, amely 
nélkül a debreceni „túránk” nem jöhetett volna létre ill. nem lehetett volna ilyen 
sikeres: az első a szülők részvétele és támogatása, amelyet itt szeretnék 
megköszönni. A másik pedig azon cégek és magánszemélyek, közületek 
támogatása, amely nélkül nem jöhetett volna össze a tornán való részvételnek a 
költsége. Ezúton szeretném megköszönni a magam és a Festetics DSE nevében a 
támogatást a következőknek: Böhönye Község Önkormányzata, Vése Község 
Önkormányzata, Szenyér Község Önkormányzata, Somogy Takarék 
Szövetkezet, Benedek és Tsa Bt, BÖHI Autó Kft., Böhönyei Fiatalokért 
Kulturális Egyesület, Böhönyei Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság,Coop 
Böhönye, Czefi Bt., Dr. Suchman Tamás Kormánybiztos Úr, Szászfalvil László 
Országgyűlési Képviselő Úr, Füsi Balázs Úr, FZT. Bt., Hajdú Róbert Úr, 
Horváth Béla Úr, Horváth Mihály Úr, Kapos Color Print Kft.,  Kaszás József Úr, 
Kiss Tibor Úr, Klauz Péter Úr, Máté András Úr, Németh Csaba Úr, Németh 
Gyula Úr, Samu József Úr, Szabadság Mg. Tsz., Szabó János Úr, Szabó 
Krisztián Úr, Szakály András Úr, Szenyér Község Önkormányzata, Tamás 
Szabolcs Úr, Tolnai András Úr,  Tóth Zoltán Úr, Virág Tibor Úr,  Zarka György 
Úr, Zarka Norbert Úr.     



Rólunk – Nekünk                                                                                         2010. március 3. 
 

19 
 
 

Előttünk van még egy felkérés, amelyre Győrbe kaptunk meghívást, és amelyre 
reményeink szerint el tudunk majd jutni, bár a részvételi költség ebben az 
esetben is elég magas, de megpróbálunk szponzorokat, támogatókat keresni, 
hogy el tudjunk jutni a tornára, és tovább tudjunk fejlődni. 
 

Takács Balázs 
 
 

  
„A mindenséggel mérd magad!” (József Attila) - 

Tanulmányi versenyeink 

 
Az utolsó szám megjelenése óta sem tétlenkedett a felnövekvő nemzedék. A 
meghirdetett helyi és környékbeli versenyekre most is akadtak lelkes 
versenyzők.  
„Aki mer, az nyer”, hát még ha idejét, erejét sem sajnálja, hogy készüljön a 
megmérettetésekre… 
 
Így születhettek a következő eredmények a közelmúltban: 
 
A Nagyszakácsiban rendezett „Túl az Óperencián” elnevezésű mesemondó 
versenyen 
- Peresztegi Anna Kata (4. a)  II. hely 
- Fekete Letti (2. b) III. hely 
- Gelencsér Márton (1. a) és Fekete Zoltán (1. a) különdíjas. 

 
Az itthon rendezett 
Házi Helyesírási 
Versenyen:  
 

- Horváth 
Boglárka  (3. b) 
I. hely 

- Korosecz Lilla 
(3. a) II. hely 

- Varga Luca (3. 
a) III. hely. 

 
                                                                                            
Kalocsai Katalin 
 

                               Épülő új iskolánk 
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Háztáji, tavasszal 2010. 

 
 

Jöjj nézd kicsikém! 
Télies, szürke gallyak hegyén 
Bársonyos, hűs pici rügybe zárva 
Szunnyad a vén bokor ifjú ága, 
Száz színes, illatos, dús virága 
-Itt benn vár – pihen. 
- Ugye, csoda ez, kicsinyem? 
 

Kaffka Margit: Rügyek 
 

Gólyahír, a tavasz hírnöke  
 

Az ember nem élhet növények nélkül – és nem csak azért, mert táplálkozásunk 
legfontosabb elemét alkotják a növényi alapanyagok. Gyorsan változó világunkban a 
kertészkedés szerepe is nagyot változott: ma már nem létszükséglete a falusi embereknek, 
hogy kertjükben élelmiszert termeljenek. Sokkal kényelmesebb megvenni mindent a 
boltokban.  
Ugyanakkor a saját kertben végzett munka testi és lelki egészségünket, boldogságunkat 
szolgálja. A saját magunk és családunk számára termelt harmatos–friss zöldségek, 
gyümölcsök és virágok látványa, ezek gondozása, nevelése, ápolása mind–mind olyan 
örömforrás, amit mással nem helyettesíthetünk. 

Most megint eljött az idő, amikor új reményekkel, tervekkel indulhatunk kertjeinkbe. 
Lássunk hozzá! 
 
1. Veteményeskert 

 
Itt első és legfontosabb feladatunk, az ősszel forgatott (ásott vagy szántott) talaj 
lezárása, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban, az ősszel-télen ezúttal bőven 
hullott csapadékból. Törekedjünk sík, egyenletes talaj kialakítására, mert ennek sokkal 
kisebb a felszíne, mint a göröngyöknek, így kevésbé van kitéve a tavaszi napsütés és a 
szél szárító hatásának. Ezzel egyidőben műtrágyát is szórhatunk, ha ősszel nem tettük 
meg. Ne szórjuk ki viszont előre a rovarölő talajfertőtlenítő szereket, csak közvetlenül 
vetés vagy ültetés előtt. 
Aztán jöhet a vetés, gyomirtás, majd az izgatott várakozás: lesz-e elég eső? Nem lesz 
már fagy? Kitúrja-e vakond? Megeszi-e a magot, palántát a pocok vagy a lótücsök? És 
így tovább… 
 
Találtam egy kiadványban egy táblázatot, amely a szabadföldi növények vetési adatait 
tartalmazza. Közreadom, hátha idén is akad egy-két vállalkozó szellemű kezdő, aki 
még nem tudja, mit tegyen. Ezek persze optimális időpontot jelentenek, és nem azt, 
hogy máskor nem vethetünk, ha a feltételek adottak (lásd 22. oldalon). 
 

2. Gyümölcsöskert 
 

Tüzetesen vegyük szemügyre gyümölcsfáinkat, metszőollóval a kezünkben. Tudom, 
sokan idegenkednek a metszéstől, attól tartanak, kárt tesznek a fákban. Nagyobb kárt 
okoz azonban, ha egyáltalán nem nyúlunk hozzá. Minimális követelmény, hogy a 
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vízhajtásokat, száraz, beteg ágakat eltávolítsuk a gyümölcsfákról. A hajtásvégek 
száradása csonthéjasoknál a monília következménye, míg almástermésűeknél gyakran 
a tűzelhalás okoz ilyen tünetet. A mélynyugalomban lévő fánál nem nehéz felismerni 
az elhalt rügyeket: az ilyen ágon nem fényesek, hanem matt színűek. De az 
egészséges, „megszaladt” hajtások végét is vissza kell csípni: így több termőrügy 
differenciálódik, és késleltetjük a fa felkopaszodását is. 
 
Ne feledkezzünk meg a betegségeket megelőző tavaszi lemosó permetezésről sem. 
Bimbós állapotig többször is kezelhetjük fáinkat, az őszibarackot tafrina ellen, az 
almástermésűeket tűzelhalás ellen, réztartalmú szerekkel. Aztán virágzás közben más 
hatóanyagú felszívódó vagy kombinált szerekkel ugyanezen betegségek ellen nagyon 
intenzíven kell védekezni. 
 

3. Virágoskert 
 

A gyümölcsfákhoz hasonlóan kell visszametszeni a rózsabokrokat is. Minél kevesebb 
rügyre metsszük vissza a rózsa ágait, annál hosszabb szárú, nagyobb méretű virágot 
hoz, igaz kevesebbet. A hosszúra hagyott rózsavesszők sok–sok apró rövidszárú 
elágazó virágot adnak, melyek egy-két napos virágzás után lehullatják szirmukat. 
  
A tavaszi hagymás virágok ültetésével várjunk a talaj felmelegedéséig, de a virágmag 
is előbb kel ki a számára megfelelő meleg talajból. 
 

4. Szőlő, bor 
 

Kevéske borunk, mely tavaly adatott, már letisztult. Ha mégsem, valószínűleg 
megakadt a forrásban, és nemsokára újra erjedni kezd. Amennyiben nem vagyunk 
elégedettek borunk tisztaságával, használjunk derítőszereket fejtés előtt. Ezután 
kénezzük le, és tartsuk felhasználásig tele hordóban, - így biztosan megőrzi üdeségét, 
zamatát nyárig. Kénezés nélkül csak a kemény savas borok tarthatók el, de ez a tavalyi 
évre nem volt jellemző. 
 
A szőlőmetszés optimális időpontjáról nagyon érdekes dolgot olvastam a télen. Eddig 
úgy tudtuk, hogy a szőlő metszése a mélynyugalmi állapotban – tehát lombhullástól –
végezhető. Ez előnyt jelentett ott, ahol nagy területet művelnek. 
 
A most leközölt írásban összehasonlító vizsgálatot végeztek több éven át ugyanazon 
területen, ugyanazzal a fajtával. Három időpontban: január 20.-án, február 20.-án és 
április 15.-én metszettek. 
Az a meglepő eredmény született, hogy a késői metszésben ugyan rövidebb hajtások 
keletkeztek, de a szőlő érése korábban következett be, magasabb mustfokkal. A fürtök 
mérete sokkal kiegyenlítettebb volt, és a sav-cukor arány is kedvezően alakult.  
(Kertészet és szőlészet 59. évf. 1. szám)  
 
Ezek szerint nem kell elkapkodni, igaz nagyapáink mondása: a szőlőmetszésnek 
akkor van az ideje, amikor az őszibarack virága belehullik a boroskancsóba. 
 
Jó munkát, sikerekben gazdag kertészkedést kívánok!                                                                                                                                        
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Hernesz Imre 
agrármérnök 



 23 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Böhönye Község Önkormányzata és  
Képviselő-testülete nevében 

 
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját  

az 1848-as forradalom és szabadságharc  
tiszteletére 

 2010. március 15.-én, 
 10 00 órakor  rendezendő községi  ünnepségre. 

 
 

Programok: 
 
 
 

Himnusz 
 

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Savanyó Józsefné 

Képviselő Asszony 
 

Műsor: 
Festetics Pál Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola és Óvoda Irodalmi színpada 
 

Koszorúzás az emlékoszlopnál 
 

Szózat 
 

Helye: Központi park 
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11. BÖHÖNYEI BORVERSENY 

 
A Borbarátok Köre 2010. MÁRCIUS 20.-án rendezi hagyományos borversenyét. 

 
A versenyre nem csak a Borbarát Kör tagjai nevezhetnek, hanem bárki, 

aki saját bort termel vagy előállít. 
 

Fajtánként 1 darab 0,7 vagy 1 literes üveg bort 
kell a bírálatra leadni, név nélküli palackban, 

 
a  verseny napján délelőtt 9 órától 12 óráig 

a helyszínen, a kultúrházban 
(Böhönye, Fő u. 47) 

 
Borbírálati díj: 500 Forint fajtánként. 

 
Eredményhirdetésre este 19 órakor kerül sor a 

helyszínen. 
 

Eredményhirdetés után tartjuk a tagok és a 
meghívott vendégeink részére a  

 
Borászbált 

és a  
 

BÖHÖNYEI BORÁSZFELESÉGEK 
POGÁCSAVERSENYÉT ! 

 
Papp Gábor 

Borversenyfelelős 
 
 
Köszönetet mondunk Gaálné Horváth Piroskának, Tóthné Garai Mártának, és Gazdikné 

Kertész Katalinnak a fotókért és az újság előkészítésében nyújtott segítségükért. 
 
Lapunk ettől a számtól kezdve a megemelkedett nyomdai költségek miatt 200 Ft-ért kapható. 
Bízunk benne, hogy Önöknek tetsző tartalommal sikerül megtölteni az újságot, így továbbra 

is szívesen vásárolják. 
 
 
Kiadja: Böhönyéért – Somogyért Egyesület, internetes elérhetőségünk: www.bohonyeert.hu 
Felelős kiadó: Kovácsné Balogh Éva 
Alapító: Kovácsné Balogh Éva    Főszerkesztő: Bonczek Ágnes 
Munkatársak: Beck Zoltán Lajos, Hernesz Imre, Hosszú Lászlóné, Kalocsai Katalin, 
Kovácsné Balogh Éva, Molnár József, Takács Balázs, Tóth Mihályné 
Megjelenik negyedévente. Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. 7400 Kaposvár, 
Városház u. 1. 

Következő szám: 2010. június 1. 

http://www.bohonyeert.hu/
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