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Életem regénye 
 

Buni Ferencné visszaemlékezései 
 

„Nem hadjáratot kell nyerni, az az igazi győztes, aki a mindennapok csatáiban 
mindig állva marad…….”   

 
 
Kedves Olvasó, ha megkérdeznénk a helybelieket, ki is a Harczos 
Rózsa, talán páran bólogatnának, de a többség nemleges választ 
adna. Ha a következő kérdésben azt kérdezzük, ismerik-e a Buni 
tanárnénit, bizony minden 30 év feletti igent mondana. Nekem 
magamnak ez az első olyan „életem regénye” írásom, ahol a 
riportalanyhoz annyi kedves emlék köt. Buni tanárnéni oroszt és 
magyart tanított felsőben e sorok írójának is. (Talán nem okoztam 
csalódást.) Máig meghatározó élménye életemnek, amikor az idősek 
napján a Tanárnéni, Simon István, Mirza című versét adta nekem. Ma 
is megkönnyezem, amikor eszembe jut, a szemét törölgető sok idős 
ember, és az az igazi döbbenet, amikor köztük a nagyapámat is sírni 

láttam ott, életemben először, és utoljára is. Erről a helyről is köszönetet szeretnék mondani 
az odafigyelésért, a lelkiismeretes munkáért, ………… mindenért, magam, és minden volt 
tanítvány nevében. További jó egészséget, családja körében eltöltött sok boldog évet kívánok. 
                                                                                       Kovácsné Balogh Éva 
 
Amikor először kértek, írjak a régi időkről, visszautasítottam a kérést, mert azt gondoltam, az 
én életem nem volt olyan fordulatokban gazdag, kalandos, hogy az felkeltse mások 
érdeklődését. Egy munkahelyen, a községben töltöttem egész aktív életem, nyugdíjba 
vonulásom után is itt maradtam. Az, hogy érdekesre sikerül-e ez az írás, azt mindenki döntse 
el maga! Ezek a sorok nem csupán rólam, hanem az iskoláról és az akkori gyerekekről is 
szólnak majd. 
 
1958-ban kezdtem tanítani Böhönyén. Hogy miért is lettem tanár? Diákéveim során sok 
nagyszerű pedagógus tanított. Köztük elsőként dr. Bodonyi Dezsőné (Mária néni) jut 
eszembe, aki ötödikben osztályfőnököm és magyar tanárom volt, és akit nem csak szerettem, 
de példaképnek is tekintettem. Ettől az időtől kezdve gondoltam arra, hogy majd egyszer én is 
tanítani szeretnék. 
Csurgó, Zrínyi telepen laktunk 
szüleimmel, nagyszüleimmel és a 
nővéremmel. Édesapám vasutas 
volt, édesanyám a háztartást 
vezette, és a földeken dolgozott. A 
főiskola után Böhönyére 
pályáztam sikerrel. Hárman 
érkeztünk akkor az iskolába, egy 
nagyon jó tantestület új tagjaiként: 
Nárai Rózsa, későbbi férjem Buni 
Ferenc és én. Ferivel 1960-ban 
kötöttünk házasságot. Közös 
életünket még albérletben kezdtük, majd kaptunk egy tanácsi lakást a Bethlen G. u. 2. szám 
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Böhönye labdarúgása 
 
Cikkünkkel egy kis betekintést szeretnénk Önöknek adni a böhönyei labdarúgócsapat életébe. 
Három, a megyei I. osztályban eltöltött esztendő után különböző okok miatt csapatunk a 
megyei II. osztályban próbál helytállni. Célunk az idény kezdete előtt az volt, hogy 
böhönyeiekből próbáljuk kialakítani csapatunkat, és így sikerüljön minél szebb, 
eredményesebb szezont zárnunk. A csapatban négy játékoson kívül csak böhönyeiek 
szerepelnek – ez nagyon jó aránynak mondható a többi gárdához képest. 
A 2009-2010-es bajnokság vége előtt a 9. helyet foglaljuk el, ami egy jó középmezőnybeli 
helyezésnek mondható. A gárda trénere Puskas Dragan, aki felkészültségével, rutinjával és 
mentalitásával sokban hozzájárult a fiúk sikereihez. 
Érdemes itt még megemlíteni, hogy felnőtt csapatunkon kívül az utánpótlásra is nagy 
hangsúlyt fektetünk, az óvodás korúaktól egészen a 19 éves korosztályig, több mint 60 
gyermek rúgja a bőrt. A kisebbek felkészítését Nagy Attila István, a nagyobbakét Rajna Attila 
végzi. 
Ebben az évtizedben sokat épült, szépült labdarúgópályánk és környéke, köszönhetően jó 
néhány ember áldozatos munkájának, ezután is szeretnénk sok örömet szerezni a sport által az 
itt élő embereknek. Egyesületünk idén ünnepli 90. évfordulóját, szeretnénk ezt méltón, a 
hagyományokhoz hűen megünnepelni. Reméljük, egyre többen támogatnak majd minket a 
pálya széléről. 
Köszönjük Böhönye Község Önkormányzatának és minden támogatónknak segítségét, bízunk 
a jövőbeni sikeres együttműködésben. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biró Attila 
 
Köszönetet mondunk a fotók elkészítéséért és közre bocsátásáért Tóthné Garai Mártának és 

Dr. Szijártó Henriknek. 
 

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.          Ára: 200 Ft 

Következő szám: 2010. szeptember 1. 
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burgonyában fitoftóra támadás várható. A vegyszerek mellett persze igyekezzünk használni a 
biológiai védekezéseket is. 
  
2. Gyümölcsöskert 
   
     A tél elhúzódása után gyorsan kifakadtak gyümölcsfáink virágai, megakadályozva 
sokunknál a tavaszi lemosó permetezés végrehajtását. 
     Ezáltal még fontosabb lett volna a csonthéjas gyümölcsökben (szilva, kajszi, őszibarack, 
meggy, cseresznye)  a monília gomba elleni védekezés. Ennek pontosan meghatározott ideje 
van: virágzás kezdetén és teljes virágzásban kell a virágfertőző gombát (amely a virág 
bibeszálán keresztül jut a növény szöveteibe) megakadályozni a növény károsításában. Mert 
nagyon nagy károkat tud okozni: elhervad a virág (tehát az idén már nem hoz gyümölcsöt), 
aztán elhalnak a fiatal levelek, hajtások, aztán kisebb, majd nagyobb ágak, végül kipusztul az 
egész, kedvenc gyümölcsünk fája, vagy a fiatal csemete, amelynek még a gyümölcsét sem 
volt lehetőségünk megkóstolni. Néhány liter permetlé megmenthette volna… 
     Almában, körtében bimbós állapottól rendszeresen permetezni kell varasodás és 
lisztharmat ellen, 10-14 naponta. Rovar kártevők ellen ne felejtsünk el védekezni, ez 
lehetséges kémiai szerekkel, de a néhány fát gondozó, és a kemikáliáktól idegenkedő gazdák 
választhatják a ragadós rovarfogó lapok használatát is. 
      Nem hagyhatom szó nélkül az őszibarack tafrinás levélfodrosodását. Nem nagy bőségben, 
de vannak vegyszerek a betegség megelőzésére. Hogy sikerül-e? Én magam május 8.-ig 
négyszer permeteztem, felszívódó és kontakt szerkombinációval, nem nagy sikerrel, jól 
kivörösödött a levélzet. Úgy könyvelem el magamban, hogy íme a példa a természet 
nagyságáról: az apró kis gomba legyőzi a természetet leigázni igyekvő embert. 
  
3. Szőlőskert 
   
     Kíváncsian vártam tavaszt: a tavalyi jégverések nyomán sebzett, roncsolt szőlővesszőket is 
meg kellett hagyni termőnek. Ennek megfelelően vontatottan indultak a hajtások. Aztán 
április utolsó hetében robbant: két hét alatt behozta a lemaradást, sőt rendkívüli mennyiségű 
alvórügy is beindult, tetemes zöldmunkát adva a gazdáknak. 
     Egyidőben meg kellett kezdeni a növényvédelmet is, mindkét levélbetegség, valamint az 
atkák ellen. Az utóbbi években nagyon elszaporodott ültetvényeinkben a szőlőlevél 
gubacsatka (könnyen felismerhető: a levél felszínén vörös szőlőnél barnás, fehérszőlőnél 
sárgás dudorok jelentkeznek). Ezek ellen nem csak kora tavasszal, hanem később is védekezni 
kell! 
     Aztán már nincs megállás: peronoszpóra és lisztharmat ellen az intenzív hajtásnövekedés 
időszakában 10-14 naponta fejszívódó gombaölő szereket használjunk. A szürkepenészes 
rothadás kórokozója rokona a gyümölcsfák moníliáját okozó gombának, tehát ugyanazok a 
fertőzés időpontjai is: virágzás kezdetén és teljes virágzásban feltétlenül védekezni kell 
ellene! 
  
    Ne feledjék: a növényvédőszer méreg, ha nem tartjuk be a felhasználási utasításokat! 
Tartsuk be az élelmezési várakozási időket! 
  
  
  

Hernesz Imre 
Agrármérnök, szaktanácsadó 

 

  Rólunk – Nekünk                                                                                         2010. június 10. 
 

 3 

alatt. Itt született a kisfiunk is 1964-ben. Amikor lehetőségünk lett, pedagógus-kölcsönnel 
építkezni kezdtünk. 1968-ban költöztünk új otthonunkba, s ezzel végleg Böhönyéhez 
tartozónak érezhettük magunkat. Feri 47 évig volt hű társam, jóban-rosszban, egészen a 
haláláig. 
9  igazgató vezette az iskolát abban a 34 évben, amíg én tanítottam. Dr. Bertók Ferencné, Dr. 
Kiss László, Péter Lajos, Szoliva János, Mosoczi István, Paré Irén, Baráth Lászlóné, Buni 
Ferenc, Mutz Jánosné. Amikor dolgozni kezdtem, már volt Böhönyén napközis étkeztetés. A 
gyerekekkel a mostani lila kocsma (a Vianni és a Tűzoltóság mellett) épületébe jártunk 
délben, ott volt a konyha és egy kis ebédlő is. Eleinte a legtöbb gyermek otthon ebédelt, mivel 
az anyukák nagy része otthon volt, és az ebéd délre az asztalra került. 
 
1963-ban Nagybajomban, Böhönyén, és még több kis településen is kísérleti jelleggel 
gimnáziumi oktatás indult. Nálunk sem volt még gimnáziumi tanár, ezért mi tanítottunk a 
gimnáziumi osztályban is. Érettségiző osztálya nem volt már Böhönyének, mert közben a 
képzés – 1967-ben – megszűnt, a gyerekek Marcaliban fejezték be tanulmányaikat. 
 
Most, hogy megújul iskolánk, több szombati napon is volt tanítás. Nekünk ez nem volt 
különösebben furcsa, hiszen sokáig volt 6 napos a munkahét. 22 volt a kötelező tanítandó óra 
hetente, az első fizetésem 1.040 Ft volt, akkor 3 Ft volt 1 kg kenyér, és 2 Ft-os néven volt 
ismert a legolcsóbb kolbász, egy krémes 1 Ft  40 Fillérbe került.  

Én ma is vállalom, hogy szerettem az úttörő mozgalmat. Nem az 
ideológiai tartalom vonzott, hanem kedvesek voltak azok a 
szabadprogramok, táborok, kirándulások, amit az úttörő keretein 
belül csináltunk. Sok kedves emlékem van balatoni nyarakról, ahova 
a gyerekeket nyugodt szívvel, minimális részvételi díj mellett 
biztonságban tudhatták szüleik. Ma már talán hihetetlen, hogy a tábor 
napi szükségleteit minden reggel a férjem és a gyerekek háztáji 
kiskocsival hazahúzták a boltból. Közösen készítettük az ételt, 
mindenki kivette részét a feladatokból, nem munkának, hanem 
játéknak élték meg ezeket a napokat.  

 
Azokban az időkben a felsőtagozatos osztályokkal mezei munkára mentünk, kukoricatörés, 
szőlő-, uborka-, paradicsomszüret… A 
gyerekeknek ez nem volt különösebben 
megterhelő, mert otthon is természetes volt, hogy 
segítenek ezekben a munkákban. Fegyelmezési 
ügyekben nem emlékszem kirívó esetekre, sok 
évig működött az a mottó, hogy a pedagógus 
tekintélyét a szülő is tisztelte, és ha nagy néha 
elcsattant egy-egy nevelő célzatú pofon, a gyerek 
lehajtott fejjel, szégyenkezve, tartva a pofon 
otthoni párjától, kullogott haza. 
 
Nagyon megdöbbentem egyszer, amikor egy édesanya eljött hozzám, és azt mondta, 
felakasztja magát, ha a gyermeket megbuktatom év végén. A diák lusta, nemtörődöm hanyag 
gyerek volt, nem érdemelte volna a kettest, de nem mertem felvállalni azt a kockázatot, hogy 
az édesanya esetleg beváltja ígéretét, pedig én megmenthettem volna egy tollvonással. 
Megadtam hát a kettest, de megígértettem az anyukával, hogy a gyermek minden 
korrepetáláson ott lesz, és tanul! Ez az asszony soha többet nem jött hozzám, a gyermeket sem 
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küldte felzárkóztatásra, később elköltöztek a faluból, tovább már nem tudtam követni 
sorsukat. 
 
Mindkét szaktárgyamat szerettem tanítani, a magyart és az oroszt egyaránt. Sok örömet 
szereztek tanítványaim a szaktárgyi versenyeken elért szép eredményeikkel. Szerintem jók 
voltak a tankönyvek is, nem változtak évenként. A kötelező olvasmányokat különösen jó 
választásnak találtam. Szinte minden évfolyammal magam is újraolvastam. Ezek nélkülözték 
a politikai aktualitásokat, de hozzájárultak az erkölcsi neveléshez. Több évig voltak nálam 
főiskolás gyakornokok, szeretettel tanítottam többek között Dorogi Istvánt (Kaposvár 
karnagy) Bertók Istvánt, Deák Gyöngyit, Sóla Juditot….. a hivatás fortélyaira. Dorogi 
Istvánnak, aki nemrég ARANY KATEDRA kitüntetést vehetett át, és Bertók Istvánnak, 
SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMHEZ ezúton is szívből gratulálok. 
 
Nem mindennapi megpróbáltatást jelentett számunkra fiunk 1972. évi balesete, és az azt 
követő időszak. Egy iskolai kiránduláson combcsonttörést szenvedett. A törésből 
csontvelőgyulladás lett, ami 15 hónapig kórházi ágyhoz kötötte őt. Ezek a hónapok testileg és 
lelkileg is megviseltek bennünket. Szerencsére fiunk felépült, vegyész üzemmérnök lett, 
családot alapított, és 3 unokával ajándékozott meg bennünket. Nyugdíjas éveim bearanyozói 
az unokáim, Barbara 19 éves, Gergő 16, Zsanett 13 éves. Alig várom, hogy megérkezzenek 
hétvégente, kedvenc süteményeiket készítem ezekre a különlegesen szép napokra.  
Kivételesen szerencsésnek érzem magam, hogy van olyan jó szomszédom, aki mindkét felöl 
lakott már mellettem, odafigyelő, segítőkész lakótársak, mindenben számíthatunk egymásra. 
 
Nem hagyhatom ki Rexi nevű kutyámat, aki gyermeki rajongással vesz körül, és oroszlánhoz 

hasonlítható bátorsággal őrzi a 
házat. 
Az utóbbi években is sok 
osztálytalálkozóra meghívnak, 
ahogy telik az idő, egyre 
nagyobbak a számok, 50 éve 
végzett diákjaim találkozója is 
volt már.  
Kínálkozott alkalom, amikor 
gimnáziumi tanárnak hívtak 
Marcaliba, hogy „feljebb lépjek” 
azon a bizonyos ranglétrán. 
Akkor még nem volt 
gyermekünk, a férjem tanult, és 

én tudtam nemet mondani a mégoly csábító ajánlatnak is. A családot választottam, ma sem 
tennék másként! 
Meggyőződésem, hogy egy ember munkáját nem a kitüntetései jellemeznek, szeretettel 
gondolok mégis arra a napra, amikor Böhönyéről elsőként megkaptam az Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója címet. Később még számos nagyra becsült kolléga is kapott ilyet. 
2008-ban megható ünnepség keretein belül vehettem át aranydiplomámat, 50 éve volt akkor, 
hogy diplomát szereztem. 
 Minden nyolcadikas osztállyal elemeztük a Légy jó mindhalálig című regényt. Én 
megpróbáltam, és próbálok ma is Jónak lenni mindhalálig!! 
A fotókhoz nem mellékeltünk képaláírást, szeretettel adom azoknak, akik felismerik magukat 
rajta.                                                              

Lejegyezte: Kovácsné Balogh Éva 
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Háztáji nyáron 2010 
 

  
  
     Az idei tavasz úgy telt el, hogy semmi rendkívüli dolog nem történt. Időben ért véget az 
átlagosnak mondható tél, és a megszokott módon zajlott a tavasz. Télen elegendő csapadék 
került a talajba, ami az áprilisban bőségesen hulló esővel megfelelő utánpótlást biztosított 
kertjeink frissen vetett növényeinek és ültetvényeinknek is. Időben kerülhettek a földbe a 
magok, dughagyma és vetőburgonya. Néhány növényfaj talán idő előtt, ha figyelembe 
vesszük a kétszáz éves kalendárium intelmeit: 

május 6. „Babevő János” napja: ekkor kell elvetni a 
babot, borsót, lencsét. 

május 12-13-14. Szervác, Pongrác, Bonifác, 
„fagyosszentek” előtt ne palántázzunk! 
Mert: Szervác, Pongrác Bonifác 
          Meleg ruhát, nem gatyát!  

És még egy figyelmeztetés a hónap végére: 
május 25. Orbán napja: az utolsó fagyos nap! 

Ha Orbán nevet, a szőlő sír. 
Ha Orbán nagyon szép, bő lesz a termés. 
Savanyú lesz a bor, ha Orbán esős, édes, ha 
tiszta. 

(Megjegyzés: hogy ennek az utóbbi intelemnek 
politikai értelmezése is lehet, csupán a véletlen műve.) 
  

Szent Orbán-szobor 
 1. Veteményeskert 
  
     Tavaly ilyenkor bizony előrébb tartottunk, újburgonyát, borsót szedtünk már bőven. Idén 
sokan még  izgatott várakozással ápolgatják növényeiket. Sok a munka: ilyenkor 
legerőszakosabbak a gyomnövények, élethalál harcot vívnak a kultúrnövényekkel, igyekeznek 
minél több tápanyagot, vizet és fényt elvonni zöldségektől, virágoktól. Úgy segíthetünk, hogy 
nem hagyjuk felnőni őket, hanem irtjuk vegyszerrel, kapával vagy a két kezünkkel. 
     A gumós növényeket, gyökérzöldségeket ilyenkor kell ritkítani. Petrezselyem, sárgarépa, 
zeller csak akkor lesz szabályos és egészséges, ha beállítjuk a megfelelő tőszámot. Tavaly már 
említettem a paradicsom betegségeivel kapcsolatban, hogy a ritkára ültetett, szellős 
növényállomány egészséges marad fertőzés estén is. Aki a jövőben ültet, ne sajnálja a helyet, 
egy méteres sortávolságra ültesse a paradicsomot! 
     Növényeink egészségének megóvása most a gyomirtáshoz hasonló fontosságú feladat. A 
burgonyabogár már megtámadta a burgonyát, paradicsomot, legtöbben túl vannak az első 
védekezéseken. Hagymában a hagymalégy első nemzedéke már gondoskodott utánpótlásról, 
sokan nem vették figyelembe tavalyi javaslatomat. (Pedig olyan könnyen megjegyezhető a 
népi megfigyelés: cseresznyevirágzáskor jön a hagymalégy…) Igazán hatékony rovarölő 
szerek kaphatók kicsi kiszerelésben is, és még a választék is bővült az idén. Jó, ha van otthon 
néhány adag ezekből, mert biztosan fel tudjuk használni. Például a fent említetteken kívül a 
káposztafélék földibolhái ellen fiatal növényekben, vagy fejlettebbeken levéltetű és a 
káposztalepkék hernyói ellen. Ezidőtájt  kell védekezni a sárgarépalégy első nemzedéke ellen. 
De komolyan kell venni a kórokozó gombák fenyegetését is. Az utóbbi évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy érdemes a paradicsom fitoftórás megbetegedés ellen megelőzésszerűen 10-14 
naponta permetezni. Uborkában peronoszpóra, lisztharmat, hagymában peronoszpóra, 
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Nagy a pályázói aktivitás a Zselici 
Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén 

 
 
A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület elnök asszonya, Bosznai Tamásné tájékoztatta 
újságunkat, hogy az UMVP Irányító Hatóság döntött az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
pályázatokról. Az egyesület területéről 11 település nyert  összességében közel fél milliárd 
forint támogatást. Megkezdődhetnek a beruházások. A támogatott falvak lakói a fejlesztést 
követően számos szolgáltatáshoz juthatnak hozzá helyben, ezáltal lendületet kaphatnak a 
közösségfejlesztési folyamatok. 
 
Bosznai Tamásné elnök asszony elmondta, hogy a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 
Egyesület területéről az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program negyedik tengelyes 
célterületeire harmincnyolc pályázat érkezett be, ebből 27 darab a Rendezvények, 
rendezvénysorozatok szervezése jogcímre. A Kulturális értékek megőrzése, kulturális, 
kézműves hagyományok, népi kismesterségek ápolása célterület 9 pályázó fantáziáját 
mozgatta meg. Az Információs adatbanki rendszer létrehozása és kezelése célterülethez 2 
darab pályázat érkezett be.  A pályázók összességében közel 68 millió forintot igényeltek. A 
pályázatok ügykezelése egyesületünk részéről több hónapja megtörtént, a befogadó 
nyilatkozatok kiküldésre kerültek. A pályázatok igazgatói felülvizsgálat alatt vannak. Néhány 
esetben plusz információkat kértek és kérhetnek be a pályázóktól egyesületünkön keresztül, 
ahogy ezt a befogadó nyilatkozatokban jeleztük. Az Irányító Hatóság értesítésére várunk. 
 
A harmadik tengely másodszori megnyitásánál a Zselici Lámpások HACS területén mind a 
négy jogcímre lehetett pályázni, összesen ötvenhárom pályázat került benyújtásra. A 
Falumegújítás és fejlesztés intézkedésre 13 pályázat, a Vidéki örökség megőrzése 
intézkedésre 15, aMikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímre 12 pályázat érkezett, 
a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedésre 13 pályázó nyújtotta be kérelmét. Az 
együttes támogatási igény több mint 415 millió forint. A beérkezett támogatási kérelmek 
feldolgozás alatt vannak. Jelenleg a hiánypótlások bekérése történik és a helyszíni szemléket 
végezzük. 
 
Bosznai Tamásné elnök asszony beszámolt továbbá arról, hogy megjelent a Zselici Lámpások 
Vidékfejlesztési Egyesület kiadásában a „Zselici Lámpások települései” kiadvány, mely 48 
települést mutat be. A kiadvány vásárokon, kiállításokon kerül terjesztésre annak érdekében, 
hogy bemutatkozhassanak a térség települései, valamint a települések önkormányzatainál is 
megtalálható.  
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A Böhönyei Önkéntes Tűzoltóegyesület története 
 

A Tűzoltóegyesület Böhönyén 1890. május 26.-án Önkéntes Tűzoltóegyesület néven alakult. 
Az alapító tagok: Paál Lajos, Csordasics József, Herczeg János, Kremmer István, Hoch 
Sándor, Sávoly József, Böhte János, Füsi Sndor, Hlava Ferenc, Pintér János,  Erős István, Kis 
János, Paczér József, Pohlenberger Ferenc, Smelhaus Lajos, Szabó György, Kárner János, 
Paczér Antal, Körtés József, Ekler Ferenc, Füsi József, Spácsek Ferenc,  Bauman János, 
Németh József, Rumi István, Recse István, Magyar János,  Krénusz Lajos, Hegyi Péter és 
Veisz Antal voltak. 
Az egyesület tisztviselőivé és bizottmányi tagjaivá: 
  1./ Mészöly Lajos körjegyző, mint főparancsnok 
  2./ Sávoly József alparancsnok 
  3./ Kremmer István segédtiszt 
  4./ Paál Lajos egyleti pénztárnok 
  5./ Saár János egyleti jegyző 
  6./ Magyar János gépész, mint szertárnok 
  7./ Krénusz Lajos bizottmányi tag 
  8./ Balogh József községi bíró, bizottmányi tag 
  9./ Kis Bakos József bizottmányi tag 
10./ Sáfrán Péter              ,,             ,, 
11./ Gotvald Ignác      ,,          ,, 
12./ Domján István          ,,          ,, 
13./ Veisz Antal               ,,          ,,      Urakat választották meg. 
A hatósági engedély száma: 64563/1890. Az elfogadott alapszabály 53 §-ból állott. 
Ezen alakulási időponttal a megyében az elsők között alakult tűzoltó egylet. Ez fényes 
bizonyítéka annak, hogy nagyon felkészült és a szervezett tűzoltóság működésének 
szükségességét felismerő települési vezetők, kereskedők, iparosok, értelmiségiek és 
földművelők alkották a tisztviselői kart. Az alakulási naptól kezdve a tűzoltóság mindvégig 
működött, és a mai napig működik községünkben.  
A tűzoltóság, mint civil szervezet szerepe a tüzek, katasztrófák elhárításában, vagy a károk 
mértékének csökkentésében elvitathatatlan volt, akkori időben különösen. Nagyon sok 
zsuppos, szabadkéményes ház volt a faluban, amelyek tűzveszélyessége maximális volt. A 
tűzesetek ellen hatékonyan csak szervezett tűzoltósággal lehetett védekezni. 
A tűzoltószertár a mai kommunális csoport épületének helyén állt. Nyári időszakban (aratás és 
cséplés idején) a helyi fogatos gazdák állandó ügyeleteket biztosítottak két fogattal, hogy a 
lajt-kocsit és a kocsi fecskendőt tűz esetén azonnal a helyszínre vontathassák. Ez az 
intézmény még a háború utáni új rendszerben is működött.  
Amikor az OTP fiók épült, a szertár lebontásra került, és az akkori tanácsi vezetés a mai 
Bethlen G. utcai szertárat építette a tűzoltóknak. Ebben az időszakban már a Marcali Járási 
Tűzoltóságtól kis teljesítményű gépkocsit kaptunk tűzoltásra, és nem kellettek a fogatok. 
A háború utáni időszakban Bergel Gyula, Csordás Gyula, Mózes József – csak a 
legnevezetesebbeket említve – parancsnokok vezetésével nagyon jól működő, tartalmas 
egyesületi életet élő tűzoltó szervezet öregbített községünk hírnevét. Nagyon sok versenyen 
vettek részt, és kiváló eredményeket értek el. Az a szervezet volt, melyre vészhelyzetben 
bárkinek szüksége lehetett, ezért létjogosultságát soha, senki nem kérdőjelezte meg, még a 
Marcali és Nagyatádi Állami Tűzoltóságok létesítése után sem. Tisztelet illeti meg 
mindazokat, akik ezt a veszélyes, életet kockáztató tevékenységet végezték, és végzik  
napjainkban is. Tűzoltóegyesületünknek jelenleg 61 fő tagja van, és nagyon közkedvelt 
szervezet a kicsik és az ifjúság körében is.      

        Molnár József elnök 
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Jubileumi tűzoltóverseny 
 
 
Idén egyesületünk rendezte meg a körzeti tűzoltóversenyt a tűzoltóságunk 120 éves 
fennállásának alkalmából, 10 település 23 csapata versengett: gyermek. ifjúsági és felnőtt 
kategóriában. 
 
A felkészülésünk a verseny előtti napig szinte zökkenőmentesen zajlott, de mint lenni 
szokott l az utolsó pillanatban, ami elromolhat, az el is romlott. Mindkét verseny motorunk 
úgy gondolta, nem vesz részt a megmérettetésen, de hála egy-két tűzoltó kollégának, igaz 
éjszaka szerelték meg, de a motorok reggelre működő képesek voltak. 
 
A gyerek csapataink kezdtek, majd őket követték az ifjúsági, valamint a felnőtt versenyzőink. 
A verseny igen jó hangulatban zajlott, amit a stafétafutással kezdtünk, kisebb – nagyobb 
sikerrel. 
A kismotoros szerelés sem zajlott problémamentesen. Murphy törvénye, ami elromolhat, az el 
is romlik. 
Itt a céltáblák elektronikája mondta fel a szolgálatot, ami nekünk már adott némi okot az 
örömre, mivel tisztában voltunk csapataink gyorsaságában a szerelést illetően. 
Az időjárás is kegyes lett hozzánk, mert kisütött a nap, és a jó talajú pályán tudtuk végre 
hajtani a feladatot, ami az eredményeinken is meglátszott. 
A verseny befejezése után következett a tűzmanók bemutatója, ami nagy sikert aratott, mivel 
Farkas László úr a Somogy Megyei Tűzoltószövetség elnöke meghívta kis csapatunkat 
Vörsre, az országos tűzoltó találkozóra. 
Ezután következett az eredményhirdetés. Itt egyesületünk csapatait hatszor szólították, mivel 
4 első és 2 második helyet zsebeltünk be. 
 
Az aranyérmes csapatok tagjai: 
  
Gyerek lány: Bálint Szabina                 Gyerek fiú:     Banicz Roland 
                     Fabu Dalma                                             Cserti Tamás 
                     Furdi Bianka                                            Ihárosi Balázs 
                     Gőbölös Rebeka                                      Jasek Attila    
                     Gáspár Jennifer                                       Lassu Márk 
                     Pintér Venessza                                       Simon Bence 
                     Tamás Fanni                                            Tóth Ákos 
  
Ifjúsági lány: Gáspár Zsuzsanna             Ifjúsági fiú:  Gombai Gábor 
                      Göncz Noémi                                         Horváth Bence 
                       Dézsi Alexszandra                                 Horváth Péter 
                       Korosecz Eszter                                     Hidasi Tamás 
                       Kovács Kitti                                           Papp Gábor 
                       Nagy Erika                                             Szabó Patrik 
                       Perák Barbara                                        Tóth András 
                       Tóth Adrien 
                       Szabó Vivien   
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A cickafark teája, főzete, különösen ajánlott a női bajok 
gyógyítására. Kúraszerűen alkalmazzuk. A növény megtalálható 
utak mentén, réteken Gyűjtése a déli napos időben a 
legideálisabb. Így marad meg benne a legtöbb gyógyító 
hatóanyag. 
 
A mezei-katáng gyönyörű kék virága reggel 6 óra körül nyílik, és 
déli 12 órakor záródik be. Okos növény, jelzi, hogy ez idő alatt 
tanácsos begyűjteni. Hatóanyagai így maradnak a növényben. 
Teája méregteleníti a májat, serkenti az epetermelést. Étvágyhozó 
hatása is ismert. Jó hatással van a bélműködésre. Székrekedés 
megelőzésére, és vízhajtásra is alkalmazzák a teáját. Általában 
étkezés előtt ajánlott fogyasztani. 
 

Közönséges cickafark 
 

Vérehulló fecskefű kora tavasszal szép aranysárga 
virágaival hívja fel magára a figyelmet. 
Megtalálható régi melléképületek tövében. Talán 
minden falusi udvarban. Ha tudjuk az élőhelyét, 
télen is használhatjuk friss állapotban, hiszen a hó 
alatt sem fagy el. Szárából kibuggyanó 
narancsvörös nedvével szemölcsöket /fökényt/, 
tyúkszemet szüntethetünk meg. Levelét 
összemorzsolva két ujjunk között, a kevéske 
nedvével a szemzugot kenegetve a látást 
javíthatjuk. 

 
Nem untatom tovább a kedves olvasót. A teljesség igénye nélkül, és nem is tudományos 
megközelítéssel próbáltam kedvet csinálni a gyógynövények használatához, gyűjtéséhez. Nekem 
régi vágyam volt, hogy minden évben legalább egyszer egy kis társasággal részt vegyek 
gyógynövénygyűjtő túrán. Ez az elmúlt évben sikerült. Ha az olvasók közül valaki szeretne 
júliusban velünk tartani, jelentkezhet a Védőnői szolgálatnál. A túra kb. 2 órát vesz igénybe, és a 
falu határában lesz, teakóstolással egybekötve. 
 
Isten patikája minden ember előtt nyitva áll kora tavasztól késő őszig, ezért csak egy évre 
elegendő gyógynövényt gyűjtsünk. A növényeket mindig vegyszermentes helyről szedjük. 
Osszuk meg ismereteinket, tapasztalatainkat embertársainkkal. Ez a jócselekedet semmibe sem 
kerül. 
Mielőtt elindulnánk gyógynövényt gyűjteni, tisztítsuk meg lelkünket, és minden ártó gondolattól 
mentesen lépjünk Isten szent ege alá, ahol testben – lélekben feltöltődhetünk a legtisztább 
energiával. Utunk végén pedig soha ne felejtsünk el, mindezért a jóért hálát adni a Teremtőnek. 
 
Mindezeket jó szívvel ajánlom minden kedves olvasónak. 

Szeretettel: Hosszúné Vali 
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Jó szívvel ajánlom! 
 
Szerettem volna hű maradni az ígéretemhez, és a zöldségekről, gyümölcsökről írni. Most 
megszegem az ígéretemet. Gyógynövényekről írok. Álljon itt mindjárt az elején egyik versemből 
kis idézet. 
„Régen szállni tudtam a széllel, 
repülni tudtam a fecskékkel. 
Egy óra alatt bejártam a rétet, 
magam mögött tudtam az egészet. 
 
Ma megállok minden virágnál. 
Pirosnál, lilánál, sárgánál. 
Harmatcsepp aranyat ragyog vissza, 
mikor a Nap a cseppeket felissza. 
 
Eszembe jut egy régi sétám... 
ezer jó füvet kerestem a patak partján. 
Találtam, szedtem is egy csokorral, 
mellé pitypangot is egy csuporral.” 
 
Még mindig szeretek erdőn-mezőn barangolni, a természet kincseiben gyönyörködni. Feltöltődni 
azzal a tiszta energiával, amit csak ott az „Isten ege alatt”- így mondták régen – kaphat meg az 
ember. Séta közben lehajolunk, megsimogatjuk a virágokat, néha leszakítunk egy-egy szálat, 
aztán ha kezünk melegétől meglankad, elhajítjuk. Arra nem is gondolunk, hogy mekkora kincset 
dobunk el. Valamikor, ha hosszú útra indult az ember, nem felejtett el a cipője talpába utifüvet 
tenni. Ez megvédte lábát a felhólyagosodástól, feltöréstől, és még a lábfáradtságot is enyhítette. 
 
A gyógyító növények utunkat állják sétánk során, szinte szólnak, - vigyél magaddal, meghálálom. 
A csalán, ha hozzá érünk, vagy rálépünk, szúr, csíp. Azonnal hat a hangyasav. Fáj, de jótékony 
hatással van a testünkre. A háború alatt sok katona életét mentette meg. Mesékből tudjuk, hogy a 
csalánleves néha napokon keresztüli egyetlen élelemnek számított azokban a nehéz napokban. 
Ma se feledkezzünk meg róla. Fogyasszuk kellemes ízű halványzöld teáját. Jó vértisztító, 
immunrendszert erősítő hatása van. Ne főzzük, csak forrázzuk. Pár pillanat múlva szűrjük le. Ha 
többet készítünk, egész nap kortyolgathatjuk. 12 órán át felhasználható. 
 
A gyermekláncfű /pitypang/ gyógyhatása már a modern konyhában is helyet kapott. Rukkola 
néven. Ez a gyermekláncfű termesztett változata. Kicsit szelídebb, nem annyira kesernyés mint a 
vadon termő. A levélből készíthetünk salátát, főzeléket. A szárát kora tavasztól szedhetjük. 
Naponta 8-10 db elrágcsálásával segíthetjük hasnyálmirigyünk működését. A cukorbetegeknek 
különösön ajánlott a vércukorszint csökkentő hatása miatt. 
 
Medvehagyma szezonja már lejárt. Pár szóban mégis említést tennék róla. A fokhagymára 
emlékeztető illata miatt könnyen felismerhető. Gyógyhatása a fokhagymáéhoz hasonló, de annál 
sokkal erőteljesebb. Leveléből salátát készíthetünk, de pogácsába, vajas kenyérre szórva, 
tésztasalátára, krumpli-salátára kiváló. Kedvezően hat a bélrendszerre, csökkenti a magas 
vérnyomást. Könnyíti a vizeletürítést. Levelének nedvével sebeket is gyógyíthatunk. 
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Az ezüstérmes csapatok tagjai: 
  
Felnőtt nő: Ángyán Krisztina                                   Felnőtt férfi: Androsics Miklós 
                  Csikváriné Kovács Ivett                                              Beck Roland 
                  Garai Tünde                                                                 Benczik Gábor 
                  Horváth Judit                                                              Garai Balázs 
                  Kiss-György Nikolett                                                 Jasek Attila 
                  Mencseliné Barta Zsuzsanna                                       Kovács Bálint 
                  Táskai Adrien Vivien                                                  Kopácsi Zsolt  
                                                                                                       Molnár Zoltán 
                                                                                                       Nagy Bertalan 
                                                                                                       Sámóczi Alex 
                                                                                                       Szita Ferenc 
  
Az eredményhirdetés után szolgálati érdemérmek  átadása következett. Steller Lajos és Váradi 
Tibor 25-éves, míg Mencseli Imre és Nagy László 10-éves érdemérmet vehetett át. 
 
Ezúton szeretném megköszönni Molnár Zoltán kollégám és felkészítő társam munkáját. 
Köszönöm minden egyes versenyzőnknek, hogy idejüket, fáradságukat nem kímélve heteken 
át szorgalmasan jöttek a felkészítésre, ami eredményeinken is látszik. 
 
És nem utolsó sorban megköszönöm Szita Ferenc, Papp Gábor, Horváth Péter, Gombai 
Gábor, Tóth András munkáját, akik szinte egész éjszaka azon fáradoztak, hogy az öreg 
kimustrált szerkezetek másnap reggelre hadra foghatóak legyenek. 
Köszönet érte. 
 

                        Tisztelettel: Jasek Attila 
       Önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

  
 
 
 

Következő számunkban sporttörténeti összeállítást 
olvashatnak Molnár József kutatómunkájának 
eredményeként, korabeli fotókkal Pálos József tanár 
úr visszaemlékezései alapján. 



  Rólunk – Nekünk                                                                                         2010. június 10. 
 

 8 

A vonat elment 2. 
  

Második rész: Böhönye vasútállomás 
 
  
     Trianon után a vasút osztozott az ország 
sorsában. Ahogy a haza, úgy a vasút is elvesztette 
hálózatának jelentős részét, mozdony és 
kocsiparkjának kétharmadát. A vasútfejlesztési 
koncepció értelmét vesztette, új tervekre volt 
szükség. Az állam – élve koncessziós jogával – az 
összes fő és szárnyvonalat megvásárolt, és 
beolvasztotta a Magyar Királyi Államvasutakba 
(MÁV). Közös irányítás alatt a csonka hazában is 
ellátta feladatát a vasút. 

       Személyzet 1957-ben 
 

     Nálunk Böhönyén, szintén érzékeltette jó hatását a vaspálya. Hozott gépeket, 
berendezéseket a tégla- és betonáru gyárba, malomba, hogy aztán téglát, betonárut, lisztet, 
korpát szállítson a megrendelőknek. Vitt hízóállatokat exportra és vágóhídra, kofákat piacra, 
inasokat iskolába, és megint …  katonákat háborúba. 
A mi vonalunkon a legjobb időszak a 60 – as évektől köszöntött be. Először a paraszt fiatalság 
indult neki a városoknak munkát keresni, és vált rendszeres utassá naponta vagy „hetelőként” 
hétvégén. Aztán felnőtt a háború utáni gyerekszaporulat első nemzedéke, nekik a 
megváltozott birtokviszonyok miatt helyben nem sok lehetőségük volt, megcélozták a közben 
sorra felépült ipari – tanuló intézeteket, szakközépiskolákat, gimnáziumokat és diákbérletes 
utassá váltak. 
     Az 1968- ban bevezetett új gazdaságirányítási rendszer után a mezőgazdasági nagyüzemek 
óriási fejlődésnek indultak. A növénytermelésben, állattenyésztésben iparszerű rendszerek 
alakultak, a hozamok hamarosan elérték a háború előtti évek kétszeresét. A megnövekedett 
árumennyiség elszállításában a vasút segített. Nagy és forgalmas hely lett az állomás. 
  
      Az „állomás”… A  vasútállomás  fontos szerepet játszott egy település életében.  Az ide 
érkező idegennek évtizedeken keresztül az állomás Böhönye kapuja volt. Itt pillantotta meg a 
falut az érkező utas. Nagy meglepetés nem érte, hiszen a MÁV-nak típustervei voltak, hasonló 
nagyságú településeken egyforma állomásépületek készültek. Forgalmi iroda, főnöki iroda, 
váróterem, szolgálati lakás. Odébb raktárépület, rakodótér, csonkavágány, állatrakodó. És 
hátul az állandóan bűzölgő árnyékszék. Nagyobb állomásokon  a valahavolt első osztályú 
váró helyén nemdohányzó, vagy később tanulóváróterem. Na meg a resti, későbbi 
nevén utasellátó étterem. Úgy látszik, a kisebb 
állomásokon ez utóbbi hiányzott leginkább, mert 
minden állomás mellé előbb – utóbb épült egy 
kocsma. Ezt tehát mindenütt láthatta az utas. De 
amilyen látvány nálunk fogadta az utazót, az 
ritkaság volt: a Böhönye feliratot piros futórózsa 
koszorú övezte, az épülettől balra örökzöld 
fenyők, a főnök kertjéből rózsabokrok leselkedtek. 
A zöld pázsitot az iroda előtt a forgalmisták 
telepítették a nyíresben kiásott gyepkockákból.  
       Vasutasok rózsalugasban a 60-as években 
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Közben hétről-hétre zajlottak az iskolai hittanórák, ha a Tiszteletes Urat nem szólította 
hivatása másfelé. A Pünkösd-hétfőn tartott istentisztelet keretein belül zajlott a hittan-
tanévzáró, amikor az apró-hívők versekkel és énekekkel örvendeztették meg a gyülekezetet. 
Az ünnepi félév pedig épp most zárult le, és majd csak adventkor fog újra elkezdődni. A 
tavasz során együtt ünnepelhettük a húsvétot, amikor emlékeztünk a feltámadásra, 
pünkösdkor a szentlélek eljövetelére. Húsvét után (a fagyos napok megszűntével) 
„visszaköltöztünk” az imaházból a templomépületbe, most már ott zajlanak a vasárnapi 
istentiszteletek.  
Pünkösd előtti vasárnap örömteli alkalom volt a gyülekezet számára, amikor Magyar 
Gabriella, 8. osztályos tanuló konfirmációján részt vehettünk.  
A templom történetéről és a gyülekezet templomba járási szokásairól Nagy Anna Kata, 8. 
osztályos tanuló készített tudományos dolgozatot a TDK verseny keretei között. 
Anyakönyvekből is kutatott, és rálelt olyan érdekes adatokra (pl. a templomépítéssel 
kapcsolatban), melyek sokunk számára eddig ismeretlenek voltak. Másrészt 73 gyülekezeti 
tagot kérdőívvel keresett meg, és a válaszok alapján a templomba járási szokásokat vizsgálta. 
Dolgozatával az országos döntőben II. helyezést ért el a kutatás-módszertan kategóriában.  
A közeljövőben „hagyományos” nyári programokat kínál a Tiszteletes Úr és a Refomátus 
Egyházközösség. Lesz idén is gyerek- és ifjúsági tábor. Utóbbi Kárpátalján.  
A legközelebbi nagyobb rendezvény Pápán lesz, a REND (Református Napok, Dunántúl). Itt 
a böhönyei egyházközösség is részt szeretne venni, ha sikerül, külön busszal.  
A nyári programok mellett a templom kisebb felújítása is tervben van, a befolyt 
adományokból a nyílászárókat szeretnénk lecserélni. Reméljük, zökkenőmentesen sikerül is.  
Június 4-én  szomorú évfordulóra emlékezünk, a Trianoni Békediktátumra, mellyel hazánkat 
elveszítette területének több mint 2/3-át, és a lakosság több mint fele szakadt idegenbe a 
Nagy-Magyarország elszakított részeiben. E napon fél 5-kor az egész Kárpát-medencében 
megszólalnak a refomátus, és evangélikus templomokban a harangok.  
 

Kalocsai Katalin 
 

FELHÍVÁS 
 
Újságunk következő száma a helyhatósági választások előtt fog megjelenni 2010. szeptember 
elején. Kérünk mindenkit, aki elegendő késztetést érez magában ahhoz, hogy akár 
önkormányzati képviselőként, vagy polgármesterként megmérettesse magát, bemutatkozó 
sorait készítse el újságunk választási rovata számára. Ajánlószelvényeik leadását követően 
kérjük, juttassák el terveiket, bemutatkozásukat és fényképüket az Önkormányzatnál Tóth 
Mihálynéhoz (Sárika). A bemutatkozás terjedelme maximálisan 12-es betűmérettel írt 10 
gépelt sor legyen. A hozzánk beérkező írásokat a szeptemberi újság hasábjain térítésmentesen 
és esélyegyenlőséget biztosítva minden indulónak, jelentetjük meg. 
 

Bonczek Ágnes  
 

„Talált tárgyak osztálya” 
 

Riba László igazgató úr több alkalommal, több fórumon is elmondta, hogy a tanítási idő alatt 
több zsáknyi „ott felejtett” ruha maradt az iskolában. Ezeket a Védőnői Szolgálathoz 
szállították, július 1-jéig átveheti a gazdája, utána kiosztásra kerül a rászorulók között. 
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Egy sikeres TDK dolgozat története 
 
Az idei tanévben harmadszorra vettem részt tudományos diákkörű munkában. A mostani 
témám különösen közel állt hozzám, hiszen hatodik éve tagja vagyok iskolánk 
néptánccsoportjának. A témámat felkészítő tanárom Vali néni (Szijártó Henrikné) javasolta. 
Munkám címe: „Hej igazítsad jól a lábad”, a magyar néptánc története, a szenyéri lakodalmi 
néphagyomány gyűjtése. A munkát anyaggyűjtéssel kezdtük. Kezdetben úgy tűnt, hogy nem 
sok mindent találunk Szenyérhez kapcsolódva. A kutatásom során kiderült, hogy ez a kis falu 
mennyi népi értéket rejtett magában több száz évig. Szinte minden jeles alkalomhoz találtam 
verset, dalt vagy mindkettőt. Sőt, ráakadtam Szenyér jellegzetes néptánc hagyományára, a 
szenyéri lakodalmasra. Ennek külön értéke, hogy eddig még ilyen formában nyomtatásban 
nem jelent meg. (A szenyéri lakodalmas összegyűjtésében Vali nénin kívül Máté Józsefné 
Panni néni is segített.)  
 
A megyei fordulóra Mesztegnyőn került sor, ezt követte a regionális döntő Osztopánban. Az 
országos döntőt Budapesten rendezték meg, melyre 100-nál több diák közül 47 tanuló jutott 
fel. Itt ismeretterjesztő kategóriában II. helyezést értem el. Nagyon örültem ennek az 
eredménynek! Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik segítették munkámat! 

                                                                                        Gelencsér Anna  
                                                                                               7.o. 

 
 

Mozzanatok a böhönyei református 
egyházközösség életéből 

 
„Teljesüljön a Te akaratod: 
be fölösleges minden más beszéd…” (Reményik Sándor) 
 
A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok mellett hál’ Istennek (!) Böhönyén az egyházi 
élet közösségei is léteznek, istentiszteleteken, miséken közösen gyakorolják a vallást, ápolják 
egymás közt is a kapcsolatot.  

 
Utóbbira  jó példák  voltak a télen 
tartott ökumenikus alkalmak, amikor 
először mi, reformátusok mentünk 
vendégségbe a katolikus templomba, 
ahol Bartha Attila lelkipásztor hirdette 
az igét. A katolikus testvérek agapéra 
hívtak minket nagy szeretettel 
bőségesen megrakott asztalokkal és 
finomabbnál finomabb ételekkel, 
italokkal.  
 
Szerdán pedig mi vártuk a katolikus 
testvéreket hideg templomunkba – 
meleg szeretettel. Ekkor Tamás atya 

katolikus pap hirdette az igét. Utána kis imaházunkba húzódtunk, jó volt látni, hacsak erre az 
estére is, de kinőttük az imaházat, mert annyian voltunk. És már nem fázott senki… 
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Az épület mellett árnyas fák alatt hűsölhetett az utas a betonpadon várva vonatát, vagy a 
buszcsatlakozást. Vagy betérhetett az út túloldalán a kocsmába, ahol biztosan számíthatott 
jégben hűtött friss, habos csapolt sörre. Nekem elhihetik hogy így volt: ezt láttam  1969. 
október 12.-én vasárnap, amikor a böhönyei búcsúba először megérkeztem. 
     (Na jó, ezt később láttam, akkor nem figyeltem másra: egy lány várt itt rám, miatta jöttem, 
és maradtam Böhönyén immár negyvenegy éve…) 
  
     Az állomásépület maga nem visel semmiféle stílusjegyet, nem találták méltónak a 
védelemre, mégis jelentős: 117 évével Böhönye egyik legrégebbi épülete külsejében 
megőrizte eredetiségét. Belső terében is csak a főnöki szolgálati lakás alakult át.       
     Marsi Györgyöt, a felsőfokú vasúti végzettséggel rendelkező, 27 éves, kétgyermekes 
fiatalembert 1975-ben nevezték ki állomásfőnöknek. Ő azonban – dacolva a félkatonai vasúti 
hierarchiával – addig nem volt hajlandó elfoglalni állomáshelyét, amíg a lakást nem 
korszerűsítették. Erre 1977. augusztusában  került sor, ekkor alakították ki a fürdőszobát, és 
kívül-belül felújították az épületet. Irányítása alatt építettek két (akkor) korszerű vasúti 
őrházat, és betonozták le az Arany János utca felőli rakodóteret. 

- A Balatonszentgyörgy – 
Somogyszobi vasútvonal 
áruszállítási teljesítményének 
tartós növekedése tette 
szükségessé Böhönye állomáson 
szolgálatot teljesítők létszámának 
növelését 1979-ben , így fennállása 
óta először 15 fő dolgozott az 
állomáson – mondta az egykori 
állomásfőnök. 

 
 

Marsi György állomásfőnök és Szabó János forgalmista 
 

Igaz a személyszállítás teljesítménye a 70-es évektől fokozatosan csökkent, de még 
így is 7-7 személyvonat közlekedett (a nyári szezonban eggyel több). 1980-ban a napi 
átlagos induló és érkező utasforgalom 240-250 fő volt, sőt nyáron kb. 50 fővel 
növekedett. (Összehasonlításképpen a Közlekedési Minisztérium 2007. novemberi 
felmérése szerint az egész vonalon átlagosan 12-15 fő utazott, a maximális 
utaslétszám 33 fő volt.) 

-        Böhönye állomás árufuvarozási teljesítményei 1980-ban értek a csúcspontra. A napi 
egy pár tehervonatot gyakran kellett kiegészíteni. A feladási forgalom elérte az évi 60 
ezer tonnát, a leadási forgalom a 40 ezer tonnát - fejezte be Marsi György, aki nem 
tudott elszakadni Böhönyétől azután sem, amikor a Máv pécsi igazgatóságára 
helyezték magas beosztásba. Jelenleg is szorgosan műveli szőlőjét a hegyszélben. (Az 
előbb hivatkozott felmérés szerint az egész vonalon (Somogyszobtól –
 Balatonszentgyörgyig) 2007-ben 76 ezer tonna árut szállítottak.) 

  
A nagy idők tanúja volt  az árupénztáros, Kovács Mihályné, Terike is. 

- 1978- tól az állomásfőnökség megszűnéséig, 1995-ig dolgoztam Böhönyén. Nagy 
forgalmat bonyolított le az állomás, sokszor megelőztük a feladott vagonokkal 
Marcalit is. 

-    A téli és a tavaszi hónapokban több volt a fogadott vagon, de aratás után megindult a 
hajrá: árpa, búza, repce került a kocsikba. Aztán jött a dinnye, az alma, cukorrépa, 
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kukorica és mindenféle termény. Belföldre vagy exportra ment a sok áru. Felmérni 
sem tudom hány vagon alma került Véséről a Szovjetunióba! 

-    A Sefag-nak saját rakterülete volt. Tűzifát, rönköt, rostfát raktak szinte folyamatosan. 
A papírfát helyben kérgezték, mielőtt berakták a vagonba. 5-6 állandó emberük 
dolgozott itt. 

-    A fogadott árukból a legtöbb a 
műtrágya volt, de sok szóját hoztak a 
GMV-nek meg az Állami 
Gazdaságnak. A TÜZÉP telepre 
cementet, téglát, szenet szállítottunk. 
Az őszi csúcsforgalomban nemegyszer 
15-20 vagont kellett kezelnünk! – 
tudtam meg Terikétől, aki szintén nem 
szakadt el Böhönyétől, nyugdíjasként 
is köztünk él. 

 
Almaszállítás a Szovjetunióba 

 
Nem lenne teljes a kép a vasútállomásról, ha nem szólnék az állomási kocsmáról. 

-          Hétfőn is nyitva volt! – először ez jutott eszébe az egykori vendégeknek. A hajdani 
ÁFÉSZ vezetőknek meg az, hogy évekig a legjobb egységük volt, forgalma 
meghaladta a nagyhírű Diófáét is! A sikerek kovácsa itt – váltótársai segítségével –
 Mustos Józsefné, Teri néni volt. 

-          Nemcsak hétfőn, hanem minden nap! – mondta Teri néni – ünnepeken délután 
kettőig, máskor reggel hattól este tízig. Vagy egy kicsit tovább, például olyankor, 
amikor az éjszakai tehervonat személyzete ide telefonált, hogy  feltétlenül várjam meg 
őket, mert melegük van, innának egy sört! 

-          1956. őszétől 1986-os nyugdíjazásomig dolgoztam az állomási kocsmában. Bizony, 
nagy volt a forgalmunk, meleg nyári napon. ha sok volt a rakodás, és még állatszállítás 
is volt. 600 liter (!!!) csapolt sör is elfogyott egy nap! (1200 korsó - hihetetlen!) Meg 
hozzá forró debreceni, sült kolbász, virsli, szalámis szendvicsek. 
Teri néniéknél a szeszkorlátozás idején is lehetett 9 óra előtt alkoholt inni, ha valaki 
beöntéssel kérte a kávéját, rum volt a beöntés. Létezett Teri koktél: rumpuncs 
kávélikőrrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vasutasnapi bál az állomáskocsmában 
Az állomásfőnök nótában is élen jár 
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Falunap, 2010. május 29. 
 
Ezen a napon a falunapi rendezvény és a kiskörzeti tűzoltóverseny együtt került 
megrendezésre a sportpályán. A tűzoltóverseny délelőtt zajlott, arról külön beszámoló készült, 
mely újságunk 6-7. oldalán olvasható. 
 
A falunapi program 13 órakor kezdődött Dr. Szijártó Henrik polgármester megnyitójával. Ezt 
követte a tűzoltóverseny és a főzőverseny eredményhirdetése. 
A főzőversenyben 7 csapat mérte össze főzőtudományát: a vései tűzoltók, a Csillagösvény 
Egyesület, a Katolikus egyház, a Böhönyéért-Somogyért Egyesület, az Önkéntes 
Tűzoltóegyesület, a Borbarát-Kör és a Kommunális csoport csapata.  Első helyezett lett a 
Csillagösvény tagjai által készítetett erdélyi húsétel, a mics. Második helyet ért el a 
Kommunális csoport vadpörköltje, harmadikat pedig az Önkéntes Tűzoltóegyesület 
babgulyása.  
 
14 órakor a „Mesterhármas” műsora kezdődött:  

- Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda társastánc csoportja 
- Nagybajomi Őszikék nyugdíjas klub 
- Talentum Művészeti Iskola nagybajomi néptánc csoportja 
- Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola társastánc csoportja 
- Segesdi Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület 
- Segesdi ugrókötél csoport bemutatója 
- Talentum Művészeti Iskola segesdi néptánc csoportja 

- Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda: Cibere és Szederice 
néptánc csoport előadása.  

 
16 órától a „Falunap Toldi Miklósa” erő és ügyességi verseny kezdődött. Három 5 fős csapat 
indult, 5 feladatban mérték össze erejüket. Volt súlylökés, zsákhordás, hasábfa hajítás, 
traktorgumi görgetés és súlyemelés. Az Ifjúsági Egyesület csapata bizonyult a legerősebbnek, 
mögöttük a tűzoltók csapata lett a második, a harmadik pedig a sportkör csapata.  
 
17 órától a Flórián Band zenekar szórakoztatta a közönséget, 18.45-től pedig a Pesti Magyar 
Operett Színpad:  a Csupa-csupa operett című előadását láthatták.  
 
20 órakor került sor a tombola sorsolásra, ahol sok értékes ajándék talált gazdára. A fődíj egy 
hordozható dvd lejátszó volt, azon kívül a nyeremények között volt vasaló, botmixer, italok, 
ajándékcsomagok, cd lemezek. 
 
20.30-tól Béla és a Have-Rock zenekar játszott, őket Dred és Doris követte. 22.45-kor 
kezdődött a sztárvendég Crystal zenekar nagysikerű műsora. A falunap discoval zárult. 
 
Mint a fenti programban látható, színes volt a műsor, mindenki találhatott benne kedvére 
valót. A gyerekeknek volt körhinta, csúszda, légvár, trambulin, arcfestés, hennafestés, és 
kipróbálhatták a Didaktika Kft autó szimulátorát.  A sátraknál válogathattak a lufik, játékok, 
és ékszerek-bizsuk között is.  
Egész nap melegkonyhás büfénél lakhattak jól a falunap résztvevőit.   
Szerencsére a reggeli zápor után jó idő lett, így a nagyszámú vendégsereg jól szórakozhatott.  
 

         Tóth Mihályné 
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Szivacskézilabdát játszottak a 3-4 osztályos kézisek, ők a regionális döntőig jutottak el, ahol 
4. helyet szerezték meg Nagykanizsán. 
  
Takács Balázs testnevelő-edzőjük feltett szándéka jövőre hasonlóképpen folytatni, és minél 
több lehetőséget kihasználni a megmérettetésre, sportolásra. 
  
Mindkét sportág képviselőinek egyaránt gratulálunk, és sok sikert kívánunk nekik a jövő év 
felkészüléseihez, versenyeihez! 
 

Kalocsai Katalin 
 

 

Aesopus meséje: A fiú és a kígyó 
 
Egy szelíd kígyóval játszott egyszer a fiú. 
 
„Bezzeg nem játszadoznám veled, - mondja neki – ha méregfogadat ki nem húzták volna. Ti 
kígyók hálátlanok és alattomosak vagytok. Tudom, hogy járt az egyszeri paraszt, aki egy 
dermedt kígyót talált az útszélen, megszánta, hazavitte, melengette, de a gonosz állat, mihelyt 
megmelegedett, úgy megmarta, hogy belehalt.” 
 
„Azt hiszem – felelt a kígyó - részrehajlók a meseírók. Magam egészen másként hallottam ezt 
a történetet. Azt hallottam ugyanis, hogy az a bizonyos ember éppen nem volt jószívű, hanem 
azt hitte, hogy a kígyó megfagyott s szép, tarka bőrét otthon kényelmesen lehúzhatja.” 
 
„A hálátlan mindig talál okot a mentségre.” válaszolta fiú. 
 
„Igazad van fiam – szól közbe az apa – de mégis azt ajánlom, hogy mielőtt valakit 
hálátlansággal vádolsz, vizsgáld meg az összes körülményt.” 

 
Közreadta: Molnár József 

 
 

Parlagfű gyűjtés 
 
Helyi civil szervezetek támogatásával a Védőnői Szolgálat szervezésében másodjára is 
parlagfű gyűjtési akciót hirdetünk. A tavalyi évhez hasonlóan négy kategóriában 
hirdetünk győztest, 0-6 éves, alsó tagozatos iskolás, felső tagozatos iskolás, és felnőtt 
kategóriában. Minden résztvevő apró ajándékot kap. A kötegelt parlagfüvet 2010. július 
4-én (vasárnap) délután fél háromtól lehet leadni – a tavalyi évihez hasonlóan – a 
Védőnői Szolgálat udvarán. 
 
Tudjuk, hogy a begyűjtés után is tengernyi parlagfű marad környezetünkben. A cél, hogy a 
gyerekek és a felnőttek egyaránt megismerjék a növényt, tisztában legyenek káros hatásával, 
és saját környezetükben tovább folytassák az irtást. 
 

Kovácsné Balogh Éva 
védőnő 
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Balla Péter állomásfőnök körtáncot jár beosztottaival 

 
Két lovas legenda fűződik az állomási kocsmához. Vajon igazak? 
Az első: sok évvel ezelőtt a vagonokban érkezett árut a falu fuvarosai szállították át a TÜZÉP 
telepre. Meleg, kora őszi napon az egyik fuvaros megállította a lovakat a kocsma előtt (vagy 
megálltak azok már maguktól is), és beugrott egy korsó sörre. Az arra járó rendőr észrevette 
és bekiabált az ivóba. 

-          Kié ez a két ló meg a kocsi? - kérdezte szigorúan. 
-          A..az  e..e..enyém! - mondta a fuvaros (kissé dadogott). 
-          Miért hagyta őrizetlenül a lovakat az utcán? - jött a felelősségre vonás. 
-          É..én be a..akartam ho..hozni, de a Terike ne..nem engedte! - válaszolt a kocsis. 

A második lovas történet: a 70-es, 80-as években élt Dávodpusztán egy nomád állattartó, egy 
fedél alatt állataival: lovakkal, szamárral, bivallyal, kecskével és másokkal. Néha bejött a 
faluba vásárolni lóháton, árkon-bokron vasúton keresztül. Ilyenkor rendszerint az állomási 
kocsmában vette magához az első féldecit. Esetünkben forró nyár volt, a kocsmaajtó illendően 
sarkig tárva. A lovas úgy vélte, nem érdemes egy féldeciért leszállni, bekormányozta hát a 
lovat a pult elé, rendelt, kissé félrehajtott fejjel felhajtotta italát, fizetett és elköszönt. 
     -      Bizony, mindkét eset megtörtént az állomási kocsmában!- erősítette meg Teri néni. 
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995. Böhönye Vasútállomás utolsó személyzete 
 

             Köszönöm a korabeli fényképeket Kovács Mihálynénak és Szabó Jánosnénak. 
             Mustos Józsefnének jobbulást kívánunk. 
 

Hernesz Imre 
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Tájékoztató a települést érintő pályázatokról 
 
 

 Sokan nyomon követik az iskola bővítésének, az óvoda és a tornacsarnok építésének menetét. 
A kivitelezési munkák láthatóan haladnak, bár az eredeti ütemtervhez képest van lemaradás, 
melynek behozására kivitelezőt felszólítottam. A tavaszi időjárás nem volt túl kegyes a külső 
munkák végzésére. A somogyfajszi óvoda építése jól halad. Mint azt már leírtuk, és a 
lakosságnak is tudomása van róla, az iskola projekt finanszírozására az önerő biztosítása 
céljából 90 millió Ft hosszú távú, igen kedvező kamatozású hitelt vettünk fel. Az 
önkormányzati miniszter az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik Európai Uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről szóló 
8/2010.(II. 26.) ÖM. Rendelete megjelent.  
 
A rendelet megjelenéséről telefonon azonnal értesítést kaptam, és intézkedtem a pályázat 
mielőbbi benyújtásáról. (Elsőként nyújtottuk be.) Ezt követően mindent megtettem annak 
érdekében, hogy a pályázat mielőbb elfogadásra, és elbírálásra kerüljön. Így álhatott elő az a 
helyzet, hogy még a kormányváltás előtt néhány nappal aláírásra került a Támogatási 
Szerződés. Az így elnyert „EU Önerő Alap” összege az egész projektre vonatkozóan 
54.166.309,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
90 millió Ft-os hitelből a munkák előrehaladási és elszámolási ütemének megfelelően 
folyamatosan ezen támogatási forrásból gyakorlatilag a fele összeg előtörlesztésre kerül. 
Magyarul a beruházás majdhogynem felébe kerül, mint ahogy terveztük.  
 
 A másik nagy pályázatunk, az egészségügyi szociális mikroközpont, melynek közbeszerzési 
eljárása nem volt eredményes. Több ajánlat is volt a kivitelezésre, de valamennyi ajánlat 
meghaladta a tervezett rendelkezésre álló forrásösszeget. Akkor a döntés pillanatában még 
több lezáratlan, megválaszolatlan kérdés volt előttünk, ezért bár fájó szívvel, de nem mertem 
bevállalni, hogy a legjobb ajánlattevő ajánlatát a képviselő-testület felé elfogadásra 
javasoljam. Első az önkormányzati gazdálkodás biztonsága. Azóta eltelt időben elnyertük ezt 
a fentebb leírt támogatást, kaptunk az Önkormányzati Minisztertől 3 millió Ft 
plusztámogatást, és láthatóvá vált az iskolai eszközbeszerzések kimenetelének vége is. Az új 
közbeszerzési eljárásnak várhatóan június végén lesz vége, remélem eredményesen, s ebben 
az esetben, július hónapban akár meg is kezdődhet a beruházás.  
 
A kultúrház felújítására elnyert mintegy 45 millió Ft összeg lehetőséget ad arra, hogy akár 
még ez évben meghirdessük kivitelezésre a felújítást, bővítést.  
 
 Kívülállók, de még sokszor az érintettek számára is úgy tűnik, hogy a dolgok egyszerűen 
mennek maguktól előre. Ez valójában egyáltalán nem igaz, nem elég megálmodni valamit, azt 
meg is kell tervezni, meg is kell valósítani, s a kettő közt nagy a különbség. Ezeknek az EU-s 
pályázatoknak a követelmény rendszere, ma még sokak által teljesen ismeretlen, nagyobb 
cégek képviselői is nehezen értik meg, hogy új idők járnak, és az adminisztrációs és 
elszámolási rendszerek elképesztő mértékű adminisztratív munkát, precizitást követelnek, és 
többszörösére növelik a felelősség súlyát is.  

 Minden egyes változtatás, egyeztetések sorozatát követeli meg, mindeközben közpénzek 
felhasználásáról lévén szó, a demokratikus intézményrendszer szabályszerű bevonása a 
döntési folyamatokba elengedhetetlen. Ezen feladatok felvállalása, végzése, teljes embert 
kíván. Nem is egy emberes feladat, de mindenkinek tudni kell saját tapasztalatából, hogy 
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Iskolai sporteredmények a közelmúltból 
  
Labdarúgás 
  
Mind a foci, mind a kézilabda eredményeinek megismerése előtt érdemes tudni, hogy a 
második félév elején „megszűnt” a sportcsarnok és az iskolai aszfalt-pálya. Az iskolaudvar 
„talpalatnyi földdé” zsugorodott. Az edzéseket így sokkal nehezebben (jó idő esetén, ami nem 
erre a tavaszra volt jellemző) a faluháznál, füves pályán lehetett megoldani. 
Másrészt felértékelődnek az említett körülményekhez képest is szép eredmények, ha tudjuk, 
hogy ezekre a tornákra a városi iskolák a több iskolából létrehozott integrált intézményből 
hoznak egy-egy csapatot, jócskán megnövelve ezzel esélyeiket. (És ez – azt hiszem – a 
tanulmányi versenyek esetében is így van.) 
  
Az iskolai foci versenyek három programban zajlottak: Egyesületi Foci, Diákolimpia 
(Magyar Diáksport Szövetség által szervezett), MGYLSz–Gyermekfoci (régebben Góliát 
néven futott). 
  
A gyerekeket Nagy Attila tanár úr készítette fel, és kísérte a versenyekre. Ő számolt be 
újságunknak a fenti versenyek fontosabb eredményeiről: 
  
Az Egyesületi versenyen az I. kcs. mindhárom tornán I. helyezett lett (Géczi Dániel, Lassú 
Martin, Horváth Barnabás, Fonyó Richárd, Major György Benjámin, Orsós Csaba, Makula 
Péter, Nagy Botond, Balogh Balázs, Pintér Márk) 
  
Az óvodások II. helyezést értek el. 
  
Diákolimpián: a téli teremtornán a III. kcs. Marcali Körzetben I. helyezett lett (az I. kcs. 2. 
helyezett lett), a megyei döntőn IV. lett Barcson. (Bodó Viktor, Márton Roland, Jasek Attila, 
Bogdán Miklós, Dézsi Márk, Csorja Márk, Fejes Péter, Orsós Antal) 
  
A tavaszi tornákon az I. kcs. 1. helyezett lett, így továbbjutott a megyei döntőre, ott 4. lett. 
  
Az MGYLSz tornákon a 0.-tól a III. kcsoportig képviselte magát iskolánk, két lány csapat is 
versenyzett. 
  
A három körzeti fordulót (őszi indító, téli terem, tavaszi) megnyerte az óvodás, az I. és a III. 
korcsoport. Ők Fonyódligeten vesznek részt a megyei döntőn (ezidáig kétszer halasztották el a 
rossz idő miatt), ahol az országos döntőre jutás a tét. 
A O. korcsoport sportolói: Győző Zalán, Farkas Tamás, Vuksan Krisztián, Kiss Barnabás, 
Garai Bence, Vass Laci, Barta Tibike, Pozsonyi Gábor, Vörös Péter, Józsa Attila. 
   
Kézilabda 
  
Az eredményekről Takács Balázs tanár urat kérdeztük, a következőket mondta el: 
  
A 97-98-ban születtek korcsoportja március végén 4 napos tornán vett részt Győrben (25. 
Balázs-kupa). 14. helyen végeztek. 
  
A Diákolimpián a III. kcs. Alsóörsön az országos elődöntőn játszott, 2. helyezett lett. 
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Kollár Róbert a TOLLASLABDÁRÓL írt szép és értékes dolgozatot. A megyei KGYTK 
versenyen harmadik helyezést ért el. 
Gelencsér Anna nagyon szép témát választott: A magyar néptáncról írt és gyűjtőmunkával 
felkutatta a SZENYÉRI LAKODALMAS hagyományát és lejegyezte. Dolgozatával az 
országos versenyig jutottunk, ahol az előkelő II. helyezést érte el. 
A versenyre nem elég megírni a dolgozatot, hanem 8 percben szabadon elő kell adni lényegét 
diavetítés kíséretében.  
Mind a négy tanuló értékes, hasznos tudományos munkával és dolgozattal öregbítették 
iskolánk hírnevét. Felkészítő tanáruk dr. Szijártó Henrikné. 
 
  
A felsősök eredményeit Gelencsér Judit tanárnő gyűjtötte össze. 
 

TAVASZI VERSENYEINK A FELSŐS TAGOZATON 
  
Irénke néninél az Országos Történelem Levelezőversenyen 21 tanuló indult. Egytől-egyig 
90% feletti eredményt értek el. A helyezéseket a „század százalékok” döntötték el. Így lett 5. 
helyezett Bencze Balázs csapattársaival, Dézsi Márkkal, Fejes Péterrel, Szabó Martinnal a 6. 
a osztályból. Egyel mögöttük, 6. helyen végeztek a 6.b-sek: Pintér Vanessza, Csorja Márk, 
Jasek Attila, Garai Kitti. 
 
Egyéni versenyben 7. lett Horváth Réka (8.a), Ballér Dzsenifer (8.a), Furdi Bianka (8.a) 
pedig 9. lett. 
  
Még mindig történelem témájú a Kálti Márk Országos Történelem Tesztverseny. A 
Budapesten rendezett versenyen 4. helyezett lett Farkas Veronika (7. o.), Bencze Balázs 
(6.a), Furdi Bianka (8. a). A 12. helyen végzett Kövesdi Bálint (5.b). 
  
Természetismeret és biológia versenyre készítette tanulóit Nagy Attila tanárbácsi. Az iskolai 
megmérettetés után a Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei fordulójára jutott 
Bertók Martin 5. osztályos tanuló, ott 4. lett, Kövesdi Bálint 5. o. pedig a 9. helyen végzett. 
A Herman Ottó Biológia Verseny megyei fordulóján Balogh Brigitta (7.o.) 6. helyezett 
és Zarka Viktor (7. o.) 12. helyezett lett. 
  
A Süni Magazin szeptemberben országos komplex csapat-vetélkedőt hirdetett az 
ötödikeseknek. Az egész országból kb. 180 csapat nevezett, iskolánkból két csapat indult 
szintén Attila bácsi felkészítésével. Közülük az egyik csapat a háromfordulós levelező 
verseny összesítése után feljutott az országos döntőbe, ahol 12. helyen végzett, a résztvevők 
között egyedüli falusi iskolaként. 
  
Gelencsér Jutka néni tanulóit Mesztegnyőre kísérte „Gizella-napi” honismereti versenyre. 
A csapat II. helyezést ért el. Tóth Laura (5.b), Buruian Ramóna (5.b), Fejes Péter (6.a) és 
Dézsi Márk (6.a) alkották a csapatot. 
  
Iskolánk összes tanulójának gratulálunk, akik felkészítő tanáraik segítségével öregbítették 
iskolánk hírnevét, akár a szomszéd településen, a megyeszékhelyen, vagy a fővárosban 
rendezett országos fordulókon. 
 

Kalocsai Katalin 
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tulajdonosi szemlélet nélkül se minőség, se eredményesség, se hatékonyság nem várható el.  
Átlagosan 10-12 óra időráfordítás minimum elkönyvelhető.  

 Amikor belekezdtünk, és felvállaltam a feladatokat, tudtam, hogy nem lesz könnyű, de be 
kell látni, hogy a vártnál is nehezebb.  
 
 

És a kisebbekről… 
 
Az út és járda-felújítási program halad, jelenleg a Fő utcai térkő burkolatos járda építése van 
folyamatban. 
 
A pályázatainktól függetlenül zajlik a 61-es út megerősítése, mely azt jelenti, hogy az árkokat 
kitisztítják. A jelenlegi útburkolatra kb. 8-10 centiméter korszerűbb aszfalt burkolat kerül, 
kiépítve a buszöblöket. Átépítik az Ady utca végén lévő átereszt, és újra rakják az üzletsor 
előtti parkolósávot.  
 
Befejeződött az iskolában az 50 millió Ft értékű, TAMOP pályázathoz kapcsolódó képzési 
szakasz, mely az óvónők, pedagógusok képzéséből állt, de eszközök beszerzése is történt. 
 
A mentőállomás létesítése céljából a Kölcsey utca-Széchenyi utca keleti sarkán, a kért terület 
átadásra került a Magyar Állam részére. Remélem, 2011-ben a mentőállomás megépítése is 
befejeződik.  
 
 További kihívás a tűzoltóságnak az új tűzoltó autó pályázatához az önerő biztosítása, mert az 
egy más, nehezebben kezelhető konstrukció. Maga a fenntartása is több, mint 4 millió Ft 
önkormányzati pluszforrást igényel az idei évben, s mindeközben a szakmai ellenőrzések 
folyamatosan kifogásolják a felszereltséget, különösen a gépjárművek leromlott műszaki 
állapotát. Próbálunk forrásokat szerezni, de nagyon nehéz.  

 Az ifjúsági egyesület játszótér pályázatának eredménye sem ismert, melynek elnyerése 
esetén, amennyiben szükséges, az előfinanszírozást vállaltuk.  

Nem könnyű a gazdálkodás, mert Böhönye nagyságához képest nem büszkélkedhet jelentős 
adóbevételekkel, hiszen gyakorlatilag a lakosságnak a befizetett kommunális adója a 
települési szilárd hulladék elszállítást sem fedezi. Így marad a kő kemény, rendkívül szigorú, 
takarékos gazdálkodás. Mindamellett azért támogatjuk folyamatosan a civil szerveződéseket, 
egyesületeket is, és sok minden más is történik, csak nézni és látni kell.  
 
 Legfontosabb az önkormányzat pénzügyi, gazdasági biztonsága, a pályázatok pénzügyi 
hátterének garantálása. Mindeközben számos területen zajlik az élet, ismét egy sikeres falunap 
megrendezésén vagyunk túl, ismételten az időjárás felelős is mellettünk állt. 
 
 

Üdvözlettel 
Dr. Szijártó Henrik 

polgármester 
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Böhönyéért-Somogyért Egyesület 
 

 
Az egyesület életében jelentős volt a 2009-es év, hiszen a 10 éves évfordulónkat ünnepeltük. 
Ez alkalomból készítettünk egy kiadványt, amibe összegyűjtöttük a 10 év jelentősebb 
eseményeit. Magunk is elcsodálkoztunk, hogy mennyi mindent csináltunk, mennyi értéket 
hoztunk létre. Kezünk nyomán szép virágos lett a falu, és rendezvényeink is egyre több 
látogatót vonzanak. Hagyományos rendezvényeink: farsangi bál műsorral, családi nap 
(játékos vetélkedőkkel, főzéssel), „Szív Napja” (egészségügyi szűrésekkel, véradással), 
karácsonyi ünnepély – és 80 évesnél idősebbeknek ajándékcsomag készítése. Rendszeresen 
részt veszünk a Nagyszakácsi főző-és pogácsasütő versenyen, a helyi falunap szervezésében 
és lebonyolításában. Az egyesületen belül működő tagcsoportok: Nők Böhönyéért, Borbarát 
Kör és Mosoly-Mix együttes. A Nők Böhönyéért szervezi a művészeti iskolások alkotónapját 
és a fogyatékkal élők karácsonyát. A Borbarát Kör minden tavasszal borversenyt rendez, ahol 
helyi és vidéki borászok borait értékelik neves szakértők, s utána vidám bált tartanak. A 
Mosoly-Mix csapat rendszeresen szerepel a helyi és környékbeli falunapokon, volt olyan 
esztendő, amikor 12 fellépése volt a csapatnak, még Horvátországban is szerepeltek. 
 
Tevékenységünkkel elismerést vívtunk ki, a település legjelentősebb civil szervezete vagyunk, 
meghatározó szerepet játszunk a falu életében. Újságunk már 250 példányban jelenik meg 
negyedévente. 
 
Pályázatainkon a 10 év alatt mintegy 2,5 millió Ft-hoz jutottunk, amit a falu javára, 
szépítésére fordítottunk. Szabadidő parkot hoztunk létre, játszósarkot rendeztünk be a védőnői 
szolgálatnál, köztéri padokat állítottunk fel a haranglábnál. Sátraink, sörpadjaink minden helyi 
rendezvényen használatban vannak.  
 
 Az idei évben nem tudtuk megtartani a farsangi bálunkat, mivel a sportcsarnok lebontásra 
került. Az NCA pályázaton az elmúlt évben 200 ezer Ft-t nyertünk, amiből most tavasszal 
vásároltunk egy laptop-ot és egy nyomtatót, amivel másolni és szkennelni is lehet. Eztán ezen 
a gépen tudjuk végezni az újság szerkesztését, az egyesület levelezését, a rendezvényekre 
meghívók, plakátot, oklevelek készítését.  
 
A május 29.-én tartott falunapon az egyesület ismét főzött, részt vállalt a rendezvény 
lebonyolításában, de a „Mosoly-Mix” csapat nem szerepelt a műsorban, mert nem tudott új 
előadással készülni, hiszen a kultúrház tavaly nyártól április közepéig nem volt használható.  
Ezen a napon került megrendezésre a körzeti tűzoltóverseny is, mivel az Önkéntes 
Tűzoltóegyesület idén ünnepli 120 éves fennállását. A nap folyamán a főzésben, a vendégek 
kiszolgálásában segítettük Őket.   
 
Május 8.-án a kaszói falunapon nagy sikerrel szerepelt a „Mosoly-Mix”együttes, oda a régi 
műsorunkkal is mehettünk, hiszen ott eddig nem látták.  
 
Az egyesület készül a hagyományos programokra: a szakácsi pogácsasütő versenyre, családi 
napra, az őszi szív napi rendezvényre, melyekről majd ismét hírt adunk az újságban. 
 

Tóth Mihályné 
elnök 
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„Korai szüret” 
  
Talán idén is a legkorábban érő gyümölcseink azok a versenyeredmények, amik legtöbb 
esetben az egész éves munka terméseként mostanra értek meg. 
Becsülendő példa, ha valaki általános iskolásként a számítógépes játékok és egyéb nem túl 
„kamatozó” tevékenységek helyett mégis (!) azt választja, hogy valamilyen tanulmányi 
versenyen próbál meg kitűnni tudásával, tehetségével. 
Biztos, hogy „jól jár” vele nemcsak azért, mert azt a tudást már senki nem veheti el tőle (mint 
ahogy azt szüleinktől annyiszor hallottuk – helyesen), de kitárul előtte a világ. Olyan 
dolgokkal ismerkedik meg, amikre a tanóra keretei között nincs lehetőség, sem idő. 
 Nem utolsó sorban nagy örömöt szerez ezzel szüleinek, tanárainak, és reméljük, hogy 
barátainak, osztálytársainak is. 
  
Alsós tanulmányi versenyeinkről, azok eredményéről dr. Szijártó Henrikné Vali nénit 
kérdeztük. 

  
TAVASZI VERSENYEINK AZ ALSÓ TAGOZATON 

  
Iskolánk immár 10 éve rendezi meg hagyományos Festetics- napi rendezvényét. 
Az alsó tagozaton Fésűs Éva Palacsintás király c. meséjéből rendeztünk játékos anyanyelvi 
vetélkedőt. A Kultúrházban a környék iskolái is velünk versenyeztek (Mesztegnyő, Segesd, 
Nemesvid, Fonyód). A böhönyei versenyző gyerekek is izgatottan készültek. A csapatunkban 
Varga Luca, Horváth Boglárka, Békési Lili és Orsós Viktória vettek részt. Játékos, 
versfaragós, filmvetítéses és komoly tudásra építő feladatok voltak. A 2010-es Festetics-napi 
verseny eredménye:I. FONYÓD, II. BÖHÖNYE, III. NEMESVID csapata lett. 
  
A következő megmérettetés a MARCALI Noszlopy Iskola által rendezett kistérségi verseny 
volt. Itt iskolánkat 17 gyermek képviselte. 
A természetismereti csapatversenyen a harmadik osztályosok csapata lett a II. helyezett. 
Felkészítő pedagógus Nagyfiné Fullajtár Lívia volt. Csapattagok: Varga Luca, Korosecz Lila, 
Horváth Ferenc tanulók voltak. A negyedik osztály csapata pedig a IV. helyet szerezte meg, 
felkészítőjük Bekesné Nagy Valéria. 
  
Nemesvid ad helyet már sok éve a KI(S)SZÁMOLÓ matematika versenynek. Hét tanulóval 
jelentkeztünk, és bizony sok helyezést elhoztunk. Az első osztályosok az első három helyet 
mindjárt megszerezték. I. Gelencsér Márton 1.b, II. Tóth Emese 1.a., III. Varga Nóra 1.b 
osztályos tanulók. Felkészítőik: Gelencsérné Ritecz Zita és dr. Szijártó Henrikné. 
A 2.osztályos Molnár Dominik II. helyet ért el, felkészítő nevelő: Horváthné Ádám Erika. 
  
KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA (TDK) 
Az idei tanévben Békési Lili negyedik osztályos, Fülöp Liliána, Kollár Róbert ötödik 
osztályosok és Gelencsér Anna hetedik osztályos tanulóval készültünk. Mindannyian 
nagyon érdekes és nehéz témát választottak. 
Békési Lili a CÍMEREKRŐL,CÍMERÁLLATOKRÓL írta a dolgozatát. 
Lilivel a megyei régiós verseny után az országos versenyre is eljutottunk, ahol III. 
helyet szerzett. 
Fülöp Liliána a ma nagyon aktuális témát választotta: A VÉDŐOLTÁSOK ÉS ANNAK 
VESZÉLYEI. A megyei első hely után a regionális versenyen a harmadik helyig jutottunk. 
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Hírek iskolánkról 
  
Véget ért a tanév, melynek utolsó napja is munkával telt, és ebből tanulóink is kivették 
részüket. Mint ismert 2010. május 28-án pénteken volt az utolsó tanítási nap iskolánkban, 
melynek legutolsó órájában tanulóink is segítettek abban, hogy az épület 2010. június 1-re 
átadható legyen a kivitelező 
számára. Így a tantermekből az 
iskolapadokat, székeket az Ő 
segítségükkel tudtuk szállításra 
előkészíteni. A fegyelmezetten, 
sikeresen megoldott feladat után 
tanulóink már élvezhették a nyári 
szünet első perceit, mely a 
szombati tanítási napok 
beiktatásának köszönhetően közel 
két héttel hosszabb lesz.  

 
Épülő új iskolánk a Kossuth u. felől nézve 

Tanulóink, pedagógusaink és dolgozóink mellett ezúton köszönöm meg a segítséget, 
közreműködést a Takarékszövetkezet vezetőjének, a helyi tűzoltóknak és a kommunális 
csoportnak. Ebben a tanévben alapvető változások történtek az intézmény tartalmi 
munkájában, amely a TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetőek. Megvalósítottuk a 
tantárgytömbösített oktatást, projekt hetet tartottunk, tagozatokat érintő tanulmányi 
kirándulásokat szerveztünk és szülői fórumon ismertettük a megvalósítás eredményeit, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem.  Pedagógusaink 30 órás képzéseken vettek részt egyénileg 
is, illetve az egész tantestületet érintő tanfolyamokon is teljesítettek. Így 180-240 órányi (6-8) 
tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkeznek, mely minden alapot megad ahhoz, 
hogy a következő tanévben még felkészültebben, sikeresebben használják a megszerzett 
ismereteket. A feszített tempójú tanév munkájáról, elért eredményeinkről további lapokon 
olvashatnak. A tervek szerint a következő tanévet a megújult intézményben kezdhetik 
óvodásaink, tanulóink. Gyermekeink, tantestületünk nevében szeretném megköszönni a 
szülők mindennemű segítségét, alapítványunknak a Festetics Pál Általános Iskoláért 
Alapítványnak és a Festetics DSE – nek adott támogatást.  
Kívánok minden dolgozónknak, iskolásainknak, óvodásainknak, az újság olvasóinak jó 
pihenést, kellemes nyári szünetet. 

 
Épülő új óvodánk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riba László 
igazgató 
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Kedves lányok, asszonyok! 
 

Egészségünk nagyon kevés figyelmet kap addig a pillanatig, amíg ki nem derül, hogy komoly 
betegség fenyeget bennünket. Miután kezünkbe kapjuk a rosszindulatú daganat diagnózisát 
leíró leletet, már mindent megtennénk, de ez sajnos néha már késő! Szűrővizsgálatokkal a 
panaszok jelentkezése előtt, bőven a gyógyítható fázisban felfedhetők daganatos betegségek! 
  
Emlődaganat-mammográfiával, méhszájdaganat- méhnyakrák szűréssel. Mammográfiára 
minden második évben várjuk a 45-65 év közötti asszonyokat, általában november hónapban 
kerül Böhönyére a sor, legközelebb előreláthatólag 2011-ben. 
 
Méhnyakrák szűrésre sajnos országosan is és községünkből is csak kevesen járnak, pedig ez a 
legegyszerűbben kiszűrhető, és legjobb gyógyhajlammal bíró az összes daganat közül. 
 
Minden évben körülbelül 500 nő hal meg méhnyakrákban ma Magyarországon, abban a 
méhnyakrákban, ami nem is ismert halálokként a Skandináv országokban, köszönhető ez a 
szűrésen résztvevők magas számának. Magyarországon a cytológiai kenetvételt eddig csak 
nőgyógyász, vagy onkológus szakorvos végezhette, de a megjelentek alacsony száma miatt 
tenni kellett valamit. Az Országos Tisztifőrvosi Hivatal egész hazánkat átívelő programot 
készített, ennek keretében a körzeti védőnőket megtanították a cytológiai kenetvétel 
technikájára. A jelentkező védőnők Budapesten részesültek elméleti képzésben, és ott kellett 
pszichológia alkalmasságból vizsgát tenni, az elméleti tudásról Pécsen kellett számot adni, a 
gyakorlati oktatás – nekem – Marcaliban volt. A gyakorlat során a szakorvos felügyelete 
mellett kell elvégezni a mintavételt mindaddig, amíg a sejtdiagnosztikai labor engedélyt nem 
ad az önálló munkára. 
 
Akik eddig is évente, kétévente szorgalmasan jártak orvosukhoz, természetesen ezután is 
végeztethetik ott a kenetvételt. A védőnői szűrés azoknak elérhető, akik legalább 3 éve 
nem vettek rész állami finanszírozású szűrésben. Nagyon fontos lenne, hogy szűrésre 
tudjuk hívni azokat az asszonyokat, akik már évek óta nem voltak kenetvételen. A védőnői 
szűrésen egyszer használatos, előmelegített eszközökkel dolgozunk, előre egyeztetünk 
időpontot, így nincs várakozási idő, aki dolgozik, a mintavétel megbeszélhető munkaidő 
utánra, vagy hétvégére is. A mintavétel természetesen teljes egészében ingyenes, Böhönyén 
a Védőnői Tanácsadóban végezhető, útiköltségre sem kell költeni. Az eredményt minden 
esetben a védőnő kapja ajánlott küldeményben, kizárólag személyesen, négyszemközt adhatja 
át a lelet tulajdonosának. Lehetőség nyílik ekkor a további tennivalók megbeszélésére, az 
eredménytől függően: 
 
                        - Teljesen daganatmentes ép szövettan – tennivaló nincs, 3 év múlva esedékes  
                                                                                           a kontroll. 
                        - Gyulladásos sejtek a szövettanban – szakorvosi vizsgálat szükséges 
                        - daganatra utaló sejtek a szövettanban – szakorvosi vizsgálat szükséges 
                        - sejtekben szegény szövettani kép – helyben kontroll kenetvétel szükséges. 
 
Böhönyén is lesznek lányok és asszonyok, akik levélben, névre szóló meghívót kapnak a 
védőnői szűrésre, de már az induláskor elmondták nekünk, hogy a nyilvántartás nagyon 
hiányos, sokan kimaradhatnak belőle.   
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 Ha Ön szeretné a védőnői kenetvételt, és 3 éven belül nem volt 
cytológiai vizsgálaton, kérem TAJ számával, jelentkezzen nálam, 
hogy felvetethessem a vizsgálatra jogosultak névsorába.  
 
Előreláthatólag a mintavételek július 1-től elindulhatnak, de a jogosultak listájának 
összeállítása már most megkezdődik. Kérem, legyen bizalommal a védőnői szűrés iránt, sok 
országban már eredménnyel küzdenek a méhnyakrák ellen úgy, hogy egészségügyi 
szakdolgozókkal közelebb vitték a szűrést a lakossághoz. 
 
Ne legyen egyetlen fiatal nő, feleség, édesanya, nagymama áldozata sem ennek a keservesen 
fájdalmasan ölő betegségnek!! Valaki úgy vélekedik, jobb, ha nem tudja, milyen betegség 
lappang benne, így szerinte nyugodtabban él, ha nem tudja, mi előtt áll. Vitába szállok ezzel a 
nézettel, mert aki a panaszok jelentkezése után, utolsó stádiumban kerül kezelésre, már sokkal 
nehezebben gyógyítható, közülük sokakat veszít el késlekedés miatt a családjuk. 
 
Felelősek vagyunk a magunk egészségéért, felelősek vagyunk gyermekeinkért, meghalni 
méhnyakrákban, és nem látni Őket felnőni………..Kérem jelentkezzen!!! 
 

 Érdeklődni: 
Kovácsné Balogh Éva 

védőnőnél 30/ 830 57 76  
 

Voltunk - lettünk 
(Anyakönyvi rovat) 

 
 
Szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit. 
 
Fekete Hédi, édesanyja: Schlemmer Tímea, Mencseli Alina, édesanyja: Barta Zsuzsanna, 
Bogdán Tibor Rómeó, édesanyja: Orsós Renáta, Gombai Ádám Zoltán, édesanyja: Szabó 
Ágnes Noémi, Horváth Bence, édesanyja: Horváth Judit. 
 
 
Sok boldogságot kívánunk a közelmúltban házasságot kötött fiataloknak. 
 

Mencseli Imre – Barta Zsuzsanna 
 

Andricz Zoltán – Bekes Lívia 
 
 
Fájdalommal búcsúzunk az utóbbi időben elhunytaktól. 
 
Kertész István, élt 63 évet, Vezdén Ferencné, élt 67 évet, Balogh József, élt 73 évet, Puha 
János, élt 84 évet, Lengyel János, élt 51 évet, Németh János, élt 55 évet, Orsós Ferenc, élt 75 
évet, György-Dávid Ferencné, élt 64 évet, Horváth Jánosné, élt 81 évet, Csom Lászlóné, élt 
90 évet. 

Rólunk – Nekünk                                                                                         2010. június 10. 
 

 17 

A 11. Böhönyei és Térségi Borverseny,  
És a Borászfeleségek Pogácsaversenyének 

végeredménye 
 
     Nagy sikerrel rendezte meg a Borbarát Kör március 21-én a 11. böhönyei borversenyt. 
A boros gazdák 146 bormintát adtak le minősítésre. Ebből 79 mintát a Borbarát Kör tagjai 
hoztak, 67-et a térség bortermelői, Mesztegnyőtől Ötvöskónyiig. 
     A zsűri három bizottságban, névtelen mintákat értékelt, húszpontos bírálati rendszer 
szerint, aminek eredményeként a tagok részére 28 aranyérmet, 24 ezüstérmet és 16 
bronzérmet osztottunk ki. A vidékieknek 19 arany, 21 ezüst, és 20 bronzérem jutott. 
      Az aranyérmesek közül: 

Böhönye legjobb vörösbora 
Albertus József 

Cabernet Sauvignon 
 

Böhönye legjobb fehérbora 
Tamás László 
Chardonnay 

 
Böhönye legjobb Othellója  

Horváth Ferenc 
 

A Borászfeleségek Pogácsaversenyének első helyezettje 
Lengyel Józsefné 

 
 

                                                                                                           Hernesz Imre 
                                                                                                                 Borbarát Kör Elnök 

                        
Túrós- sajtos- szezámmagos pogácsa 

A Borászfeleségek Pogácsaversenyének első helyezettje 
   

Hozzávalók: 1 kg liszt, 25 dkg túró, 25 dkg Rama margarin, 1 kis pohár tejfel, 1 db tojás, 5 
dkg élesztő, 2 teáskanál só, 1 dl tej, 3db kockacukor. 
A tetejére: 1 tojás sárgája, 25 dkg reszelt sajt, 
szezámmag. 
 
A cukros tejben az élesztőt felfuttatjuk. A lisztet a 
túróval és a margarinnal elmorzsoljuk, és a felfuttatott 
élesztővel, valamint a többi hozzávalóval 
összegyúrjuk. Egy napra a hűtőszekrénybe tesszük, 
lefedett tálban. Másnap ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
tojássárgájával megkenjük, reszelt sajttal és 
szezámmaggal meghintjük és kiszaggatjuk. 
Előmelegített sütőben pirosra sütjük. 
Jó étvágyat!  

Lengyel Józsefné 


