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Színjátszókör az 1940-es években 

 
A mai „Mosoly-Mix” csapat elődjének is tekinthetjük az 1940-es években  működő „színjátszó-
kört.” A faluban abban az időben nem volt sem tv, sem mozi, ami szórakoztathatta volna a 
fiatalságot. Sok civil szerveződés alakult, vallási és különböző érdeklődési köröknek, igényeknek 
megfelelően. Volt olvasókör, gazdakör, iparos-kör, lánykör és legénykör, református legény egylet, 
színjátszó-kör. 
Vasárnap délutánonként a fiatalok összegyűltek az iskolában és beszélgettek, dominóztak vagy 
színdarabokat tanultak. Horváth József („kismester”) Igazgató Úr, aki kántortanító volt, vallásos 
előadásokat is  tartott.  
Abban az időben összetartottak a fiatalok, együtt voltak a munkában és a szórakozásban is.  
A rendszeresen szerepet vállalók 25-35-en voltak, akik szerepeltek a színdarabokban. Nappal 
dolgoztak, este pedig mentek próbára, amit a felső iskola (ma bérlakás) egyik tantermében tartottak, 
aminek a végében volt színpad is. 
Néha az előadást is ott tartották meg. Csík Ferenc és Strausz Lajos tanító Urak tanították be a 
színdarabokat. A kellékeket a szereplők saját maguk készítették, a ruhákat úgy szedték össze, volt 
olyan eset, amikor Véséről kértek kölcsön ruhát. A díszletet is maguk állították elő, a Csík tanító Úr 
és a fiúk stáfliból készítettek paravánt, zsákvászonnal beborították, egyik felére erdő részletet 

festettek, a másikra pedig szoba 
jelenetet. Úgy forgatták, ahogy a 
darab megkívánta. A próbák után 
Bozsoki János tangóharmonikázott, 
arra táncoltak. 
 
Betanulták és előadták a következő 
darabokat: Bíró uram újra nősül; 
Csárdás királynő; Vöröshajú;  
Mexikói hősök; Gyimesi vadvirág; 
Zsákbamacska; Egy bolond százat 
csinál; Bokrétás Marika; Régi nyár. 
Csak a legemlékezetesebbeket 
felsorolva.  

 Csárdáskirálynő című nagyoperett 1941-ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bokrétás Marika előadása 1943-ban Göblös Rózsa és Végvári Sarolta 

1946-ban 
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A „Régi Nyár” című darab előadására 
aratáskor készültek. Az előadás a nyári 
búcsúkor volt a Németh „híres” Bandi féle 
kocsmánál, ahol színpad is volt a nagyterem 
végében. Az előadás után az udvaron bált 
tartottak. 
 
 
 
 

Régi nyár című darab előadása 1947-ben 
 
Az előadások bevételét mindig a templom javára ajánlották fel. 
Ez a terem volt Böhönye első kultúrháza, a színdarabokon kívül itt játszották az első mozi 
előadásokat is. Az első mozigépész Rajna Zoltán volt, aki tevékenyen részt vett jó pár színdarab 
betanításában, és rendezésében is. 
 
Zóka Lajosné emlékezete alapján a legtöbb színdarabban szereplő személyek az 1940-44-es 
években: 
Pokorni Lajos, Horváth Erzsébet, Hilbert Lajos, Viola Margit, Molnár József (boltos), Szita Irma, 
Sashegyi János, Szente Irma, Gál Rózsa, Zóka Lajos, Spacsek Klára, Végvári Sarolta, Csepeli 
Erzsébet,  Gőbölös Rózsa,  Tóth Erzsébet, Nagy János, Nyers István, Király Zoltán, Barna Zsuzsa, 
Pozsonyi  Irén, Cziráki Panni, Baráth Gyula, Bíró Margit, Kosaras István, Demes Ferenc, Fülöp 
Imre, Bekk Imre, Kalocsai József, Tamás Lajos, Berán Ili, Kórusz Erzsi, Orczi Irén, Kiss Ilonka 
voltak.  
 
A felsorolt tanítók és az előbb említett színjátszók előadásai a falusi emberek életében – legalább is 
legtöbbjük esetében – az egyedüli lehetőség volt színművek megismerésére.  A tanítók (Lámpások) 
a színdarabokat mind tanítási időn kívül, esténként tanították be, mert a színjátszók is munka után 
esti szabadidejükben tudtak csak próbára járni. A kultúra megismertetésében és terjesztésében Ők 
valamennyien elévülhetetlen érdemeket szereztek. 
 
Fentieken kívül a közösségi életnek számtalan formája alakult ki, például télen tollat fosztottak, 
tánciskolába jártak, sok néptáncos műsort is adtak, szüreti felvonulásokat tartottak a maguk és a 
falu lakosságának szórakoztatására. 
A felsorolt színjátszók többsége sajnos ma már csak az emlékekben él, de a közösségi élet, az 
egymás iránti tisztelet, a vallási elkötelezettség és a kultúra iránti szeretet terén a mai fiatalság 
számára is példaképül szolgálhat. A televízió, a videó, a dvd elidegeníti az embereket egymástól, 
nem alakulnak ki igazi közösségek, amelyek hiánya miatt szegényebbé válik az egyén és a 
társadalom.  
 

Zóka Lajosné (Végvári Sarolta) emlékei alapján lejegyezte leánya: 
Tóth Mihályné (Zóka Sarolta)    
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Böhönyéért-Somogyért Egyesület hírei 

 
A védőnők által szervezett parlagfű akcióban résztvevők megajándékozásához az egyesület 
2.000,- Ft értékű tárgyjutalommal járult hozzá. 
 

Az egyesület „Mosoly-
Mix” csapata július 24.-
én Segesd, július 31.-én 
Nagybajom és Tapsony, 
augusztus 21.-én 
Szenyér község falunapi 
műsorában szerepelt, és 
jókedvre derítette a 
közönséget. 
 
A szenyéri falunapon az 
egyesület csapata a 
főzőversenyben is részt 
vett, és a birkapörkölttel 
első helyezést ért el 
(lásd fotó). 

 
Augusztus 5.-én részt vettünk Nagyszakácsiban a főzőversenyen, és a tárkonyos ragulevessel 
különdíjat nyert az egyesület csapata. A pogácsaszaggató versenyen Bóka Lajosné (Ilus) 
harmadik lett, ami nagyon szép eredmény.  

 

 
 
 

Figyelem! 
 

Szeptember 18.-án (szombaton) délután 2 órától a Faluháznál „Családi napot” tartunk, 
melyre szeretettel várunk mindenkit. A játékos sportversenyekben 4 fős csapatok (2 
gyermek – 2 felnőtt) vetélkedhetnek. A legjobb eredményt elérő csapatok jutalmat 
kapnak, de minden résztvevő kap valami csekélységet. Az előző években tartott családi 
napon mindenki nagyon jól érezte magát, aki részt vett a rendezvényen. 
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Szeptember 25.-én (szombaton) 9 órától kerül megrendezésre a „Szív napja” a 
Művelődési Házban. Az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok (vércukorszint, 
koleszterin, testzsír %) mellett véradásra is lehetőség lesz. Kérjük, hogy minél többen 
vegyenek részt a szűrővizsgálaton, és aki teheti a véradáson is.  

Tóth Mihályné 
Elnök 

 

Eseménydús nyár a Borbarát Körben 

   
Éves programjaink közül kettőt bonyolítottunk le az elmúlt hónapokban. 
 Július 4.-én a Dunántúl egyik leghíresebb borvidékén, Szekszárdon tettünk látogatást a 
hegyközség neves borászainak pincéjében. Kora délelőtt a Bodri pincészet kóstolópincéjében 
alapoztuk a hangulatot, 5 féle borral. Megnéztük a borkutat a Garay téren, áhítattal hallgattuk 
a tulajdonos bemutatóját az ország egyetlen mézeskalács és gyertyaöntő múzeumában, és 
kellően kiéhezve érkeztünk délre a Mészáros Borház vendéglőjébe egy háromfogásos ebédre. 
Az ebédet „lejárni” nem mentünk messze, a vendéglő alatti pincelabirintusban három jóféle 
borral emlékeztettük hasunkat, hogy hol is járunk. Ezek után jól jött egy kis kitérő a Kálvária 
hegyre, ahol páratlan panorámában volt részünk. Kora délután a Fritz Borházban folytattuk a 
programot. A pince kupolatermében élő muzsikaszó várt bennünket, és kísért végig a 
hatalmas tölgyfahordók között. Az egyik meghitt zugban kis kápolna várt a lelki 
megtisztulásra vágyó társainkra, benne gyóntatószékkel. Volt, aki itt tette fel a kérdést a 
feleségének, hogy az elmúlt 40 évben mit vétkezett? 

- Azt hogy hozzád mentem feleségül!- hangzott a válasz, mindenféle bűnbánat nélkül. 
  

Augusztus 14.-én délután 
családi napot rendeztünk. 
Sokunk szerint ez az egyik 
legfontosabb 
rendezvényünk, ahol 
közösen szakítunk időt 
szeretteinkre, 
családtagjainkra, akik éven 
keresztül elviselik, hogy 
sokszor háttérbe szorulnak a 
mi szenvedélyünk miatt. 
Késő délután gyülekeztünk 
a faluháznál, ahol addigra 
elkészült a menü, tárcsán 
sült hús hagymás 
burgonyával. A szépszámú 
gyereksereg (kb. 20-an 
lehettek) vidáman 

futkározott, focizott a sportpályán, amíg meg nem érkezett a beígért meglepetés, a fagylaltos 
kocsi, amelyből most mindenki ingyen teleehette volna magát, ha a szülők nem jelentenek be 
háromgombócos limitet. A felnőttek is jól szórakoztak késő estig. A legkitartóbbak a végén 
jól el is áztak. (Senki ne gondoljon rosszra: éjfél előtt hatalmas eső esett!) 
 

Hernesz Imre 
Elnök, Borbarát Kör 
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Igaz történet 

 

Van a gyermekeimnek a „hegyen” egy szép nagy területe. Rendesen van gondozva, 
körbekerítve, részben gyümölcsfákkal betelepítve. A problémám itt kezdődik, ugyanis eddig 
is tűnt el a gyümölcsökből, de ami idén augusztusban történt, az FELHÁBORÍTÓ. Van a 
gyerekeknek három szilvafájuk, ami nagy szemű, kerek és jó ízű gyümölcsöt terem. A két 
kislány unokám és édesanyjuk kiskosárkával és kisvödörrel felszerelkezve elindultak a 
szilvafához, mivel előző héten még éretlen volt, és egy hét alatt érett annyit, hogy lehet belőle 
szedni. Nagyon meglepődtek, amikor látták, hogy egy szem nem sok, annyi sem volt a fákon, 
amik még előző héten tele voltak. Azt hiszem, senkinek nem kell ecsetelnem, mit éreztem, 
amikor elmondták mi történt.  
Én akkor megfogadtam, meg fogom védeni azt, ami a miénk, bárhogyan, bármi áron. Még 
egyszer nem csalódhatnak az unokáim. Hogy mondjam meg nekik, hogy vannak emberek, 
akik abból élnek, hogy a másét elveszik, pedig maguk is ültethetnének, vethetnének. 
Egyébként, ha mi leadunk pár kg málnát, őstermelőit kérnek. Hogy lehet az, hogy a 
felvásárlók mindent megvesznek, legyen az gyümölcs, dió, gesztenye…stb. Még ha egy 
gyümölcsfájuk sincs, mégis viszik leadni a termést! Honnan??? 
Nem lehetne a felvásárlóknál szigorítani ezeken a dolgokon?! Jó lenne, ha az út mellet árulók 
sem vehetnének mástól, csak őstermelőktől. 
Kérem, ha valaki tud valami tippel szolgálni ahhoz, hogyan védhetném meg azt, ami a miénk, 
előre is megköszönöm.   

 Soványné Irénke  
 

VOLTUNK-LETTÜNK 

(anyakönyvi rovat) 

 

Szeretettel köszöntjük, községünk újszülötteit: 
 
Stropek László Gábor, édesanyja: Szép Barbara  
Bacskai Balázs Benedek édesanyja: Sipőcz 
Annamária 
Andicz Sára Blanka édesanyja: Bekes Lívia 
Károlyi Vanessza Márta édesanyja: Buda Ildikó 
 
Sok szeretettel gratulálunk az újonnan 
házasodottaknak: 
 
              Budafalvi Anna-Büki Boldizsár 
              Kalányos Judit-Orsós Zoltán   

 
 
 
 
 

 
 

Búcsúzunk a közelmúltban elhunytaktól: Horváth Jánosné, élt 81 évet, Csom Lászlóné, élt 
90 évet, Király János, élt 60 évet, Ambrus József, élt 78 évet, Balla György, élt 82 évet, 
Negyedes László, élt 63 évet, Barta Istvánné, élt 79 évet. 
Előző számunkból sajnálatosan kimaradt Eremuszi Sándorné, élt 59 évet, Karnics Lajos, élt 
68 évet. 
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„Tiszta vizet a pohárba” 

Bizonyára Önök is folyamatosan szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a DRV Zrt. küldi az 
elszámoló számlákat, melyeken a várthoz képest nagyobb fizetendő összegek szerepelnek. 
Nincsenek kivételek, valamennyien megkapjuk ezeket a számlákat, és mi sem fogadtuk 
lelkesedéssel a kialakult helyzetet. 
Amikor a DRV-től az első tájékoztató levelet megkaptuk, melyben a díjemelések hátterében 
okként a kormányzati döntést említi, magam is szomorúan vettem tudomásul a tényt, hogy az 
állam kevesebb támogatást nyújtott, mint az várható volt. Az állami támogatásnak az a 
lényege, hogy az állam által meghatározott egy köbméterre jutó díj fölötti bekerülési összeg 
bizonyos részét támogatásként (ártámogatás) nyújtja.  Ha az nem lenne, még magasabb 
összegeket kellene fizetnünk. A probléma alapja az, hogy vannak települések, ahol olcsóbban 
tudnak szolgáltatni, melynek legtöbbször a lakosság nagyobb száma (nagyobb népsűrűség) az 
oka. Alapvetően a szennyvíz szolgáltatási díja a drágább, mert alacsonyabb a kihasználtság, 
mint amennyi ideális lenne. Úgy lehetne ezen javítani, ha a csatornázott utcákban kötelezővé 
tenné az önkormányzat a rácsatlakozást. Igen ám, de ennek költségét főleg a mai gazdasági 
környezetben nem mindenki tudja felvállalni. Fontolgatjuk a megoldás lehetőségét, de 
semmiképpen nem szeretnénk, ha bármilyen döntés a lakosság másik részében 
igazságtalanság érzetet keltene. Mert akkor onnan jön a panaszáradat. 
Már 2009-ben levélben fordultam a DRV vezetéséhez reklamálva a magas díjtételek miatt és 
kifogásolva, hogy nem kellően jelentkeznek a létszámleépítések, ingatlaneladások, 
bérbeadások árcsökkentő kihatásai. A mostani helyzetre reagálva valamennyi ezzel 
kapcsolatos dokumentumot elküldtem az újonnan megválasztott kormányzathoz, kérvén, hogy 
vizsgálják felül az árképzést és a támogatási rendszert is, mivel tarthatatlan állapotnak tartom 
(tartjuk) az egyre magasabb díjakat. Államtitkári visszajelzésből tudom, hogy foglalkoznak a 
kérdéses problémával. Más önkormányzatoknak is hasonlóak a gondjaik, és a sajtóból is 
értesülhettünk arról, hogy milyen horribilis összegek kerültek különböző címeken kifizetésre 
a DRV vezetésénél. 
Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok összefogásával hogyan lehetne 
teljesen felülvizsgálni az egész árképzési rendszert, de akár az eddigi évek gyakorlatát is. 
2011-ben lejár a koncessziós szerződés, és az egyik  legnagyobb horderejű feladatunk az új 
szerződés feltételrendszerének kidolgozása lesz annak érdekében, hogy kedvezőbb helyzetet 
érhessünk el. 
Magam is sajnálatosnak tartom, és tarthatatlannak azt a helyzetet, hogy az alacsony 
jövedelmekkel rendelkező családoknál a rendszeres rezsi díjak kifizetése után a fizetésből már 
szinte nem is marad a napi megélhetésre. 
Ígérni csak azt tudom, és többre nem is vállalkozom, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk 
azért, hogy reális díjszabások alapján kelljen megfizetni a szolgáltatásokat. 
Felesleges bármely szereplők részéről az önkormányzatra mutogatni, mert az önkormányzat 
csak úgy csökkenthetné jelen körülmények között az árakat, ha átvállalja a különbözet 
finanszírozását. Ez semmit nem old meg, csak más területektől kellene ezeket a 
pénzeszközöket elvenni (pl.: sport, kultúra, tűzoltóság, szociális támogatások stb.). 
Kérem, fogadják megértéssel a fentebb leírt közös problémánkkal kapcsolatos okfejtésemet, 
és ígérem, hogy az esetleges  változásokról folyamatosan tájékoztatást kapnak. Reméljük, 
jobb hírekkel szolgálhatunk majd. 
  

                                                                                                           Dr. Szijártó Henrik 
                                                                                                Polgármester 
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Visszatekintés 

 
Majd három éve, hogy másodszor nyertem el a választók bizalmát. Mozgalmas eseményekben 
bővelkedő időszak van mögöttünk. Megpróbáltam beváltani a választási programomban 
megfogalmazottak okán felvázolt jövőkép iránti reményeket.  
Nem volt könnyű feladat, sőt mi több, őszintén írom, hogy több nehézséggel kellett megbirkóznom, 
mint azt eredetileg hittem. Nem gondoltam, hogy ilyen gyötrelmes lesz nap mint nap szembesülni a 
magyar valósággal, a mai való világ mindennapjainak gondjaival, problémáival. De nem kesergek, 
nem panaszkodok, magam választottam magamnak az utat, melyen elindultam.   
Még jó, hogy hajtott a régről hozott munkatempó, a kihívás ereje, hogy minél többet sikerüljön 
kihozni a kor által felkínált és soha vissza nem térő lehetőségekből. Megteremteni minél többet a 
„nagy tervekből”, melyekkel kapcsolatban a választási kiadványomban azt írtam, „ha csak egy is 
megvalósul a nagy tervekből, az is szép eredmény lesz”.   
Megalakult az új képviselőtestület, és megkezdődött a tudatos, megtervezett munka. 
Már a kezdetektől a szigorú és néha sokak számára értetlenséget, esetleg ellenszenvet kiváltó 
következetes takarékosság volt a legfontosabb, tervszerű gazdálkodással egybekötve. Mindez 
megkülönböztetés nélkül mindenkire érvényesítve. Megfogalmazódtak a fő irányok, célok, melléjük 
kerültek a hangsúlyok. Minden kiemelt cél mellé egy pénzügyi csomag került. Ismertek voltak az 
állandó kiadásokkal járó tételek is. Képeztünk másodrendű célokat, na meg általános tartalékot. 
Gondosan ügyeltünk arra, hogy a bevételi oldalt nehogy túlkalkuláljuk. Kiemelt feladatnak 
tekintettem, hogy a gazdaság általános helyzetére való tekintettel a foglalkoztatottak számát a lehető 
legmagasabb szintre emeljük a családok biztonságának érdekében. 
Bevezetésre került az a gyakorlat, mely vezetői filozófiám része is, ám még nem kiteljesedett és átvett 
szokás a környezetemben, miszerint az a feladatunk, hogy minden eszközt, lehetőséget megragadjunk 
mások segítésére. Nem lehet kényelmi kérdés egy-egy nyújtható szolgáltatás biztosítása. 
Bevezetésre került a természetbeni segélyezés. Mára mintegy 90 család részesül lakásfenntartási 
támogatásban. Mintegy 5 millió Ft értékben osztottunk ki élelmiszersegélyeket. A foglalkoztatottjaink 
száma meghaladta a 115 főt. Ennyi ember számára feladatot is kellett adni. 
Több utcát aszfaltoztunk, kb. 2.000 méter járdát építettünk, fákat vágtunk ki, fásítottunk, épület 
felújításokat végeztünk, árkokat tisztítottunk, őriztük a zártkerteket, igyekeztünk a települést rendben 
tartani. Összeszedtük a diófák leveleit, hogy ne füstöljék ki egymást a szomszédok. Ez sem kis feladat, 
csak úgy tűnik. 
Végre megmozdult valami az együttműködés terén a gazdák és az önkormányzat között. Két hegyi 
utat is sikerült járhatóbbá tenni. 
Számos nagysikerű rendezvényt tartottunk. Testvér települési kapcsolatot létesítettünk, két sikeres 
programot tudhatunk magunk mögött.  
Az EU-s pályázati programok keretében sikerrel pályáztunk. Hihetetlenül sok munka, álmatlan 
éjszakák tömkelege, takarékoskodás, felelős kockázatvállalás, időnként kényszerű és keserű 
megalkuvások a közjó érdekében, és a gyakran hátborzongató magyar valósággal való szembesülés 
jellemezték ez idáig ezt a felejthetetlen időszakot. 
A legtöbb erőt az a megtisztelő bizalom adta, amelyet képviselőtársaimtól kaptam. Végig tiszteletet 
érdemlő a lelkesedésük, kitartásuk, segítőkészségük. Minden alkalommal megjelentek a hívó szóra, 
aktívak voltak a testületi és a különböző bizottsági munkákban is. A település fejlesztése volt a közös 
cél, a motiváció. Mindez mindig kiegyensúlyozott hangulatban. Csak így lehetett ilyen rövid idő alatt 
ilyen kis létszámú apparátusi háttérrel ennyi eredményt elérni. 
Épül és már a végéhez közeledik az iskola komplexum létesítése, megkezdődött az egészségügyi-
szociális mikroközpont építése, nyertes pályázatunk van a kultúrház felújítására, bővítésére is. 
Számtalan más pályázaton  nyertünk még több mint 80 millió Ft-ot.  
Támogattuk példamutató módon a továbbtanuló diákjainkat, a községi sportéletet, soha nem látott 
mértékben az egyesületeket. Mintegy 50 millió Ft-ot (kialakítás, hiteltörlesztés és fenntartás) 
költöttünk a tűzoltóságra, méltó módon megünnepeltük ünnepeinket, és tisztelettel, szeretettel 
köszöntöttük a település idős lakóit.  
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Fenntartottuk intézményeinket, működtettük valamennyit annak ellenére, hogy a társult 
önkormányzatok egy része nem fizette ki maradéktalanul a rá eső részt, több millió forinttal tartoznak 
összességében. 
Böhönyének jelenleg lejárt határidejű kifizetetlen tartozása nincs!!! 
Annak ellenére sem, hogy a kormány a normatívák elvonásával több 10 millió Ft-ot vont el. 
Megköszönöm képviselőtársaim elkötelezettségét, valamennyi hivatali munkatársam munkáját, 
valamint mindazok támogatását, segítő együttműködését, akik a kitűzött célok eléréséhez 
hozzájárultak. 
Köszönöm családom végtelen türelmét, melyet tanúsítottak számos elfoglaltságomra tekintettel. 
Köszönöm céljaink elérését támogató lakosok bizalmát! 
Köszönöm! Remélem rászolgáltam! 
 

Merre tovább Böhönye 2010. október 03-a után? 

 
A helyhatósági választások közeledtével bizonyára Böhönyén is a többséget érdekli, hogy milyen lesz 
a település következő 4 éves időszaka. 
A teljesség igénye nélkül néhány gondolatban közreadom elképzeléseimet, melyek valós programmá 
akkor válnak, amikor az újonnan megalakult képviselő-testület elfogadja a ciklusprogramot, és a 
gazdasági programot, módosítva vagy kiegészítve a polgármester által beterjesztetteken. 
Alapvetően a jövő szempontjából meghatározó az ország általános gazdasági állapota, teherbíró 
képessége lesz. Az államtól érkező finanszírozási tételek adják ki  az önkormányzat bevételeinek 
legnagyobb részét, melyhez kapcsolódnak saját bevételei és egyéb más bevételi forrás lehetőségek. Az 
adózással kapcsolatos jogszabályi változások is ma még ismeretlen kihatásúak az önkormányzatokra 
nézve. A leglényegesebb feladat, hogy a folyamatban lévő és az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó 
beruházások zökkenőmentesen valósuljanak meg, fejeződjenek be. 
Ha csak ezt sikerül megoldani, az önkormányzat jelenlegi stabil fizetőképességének megőrzésével 
együtt, az már önmagában is jelentős eredmény lesz. Természetesen számos feladatunk van a jövőre 
nézve, és vannak új elképzelések is. Lényeges a szolgáltatások színvonalának legalább megőrzése, de 
lehetőség szerinti javítása. 
Kiemelt feladatnak tartom továbbra is, hogy minél nagyobb létszámban tudjunk 
foglalkoztatni böhönyei embereket úgy, hogy a foglalkoztatás mögött érdemi munka is legyen. Fel kell 
készülni a víz- és szennyvízszolgáltatás koncessziós szerződésének lejártára, hogy a lehető 
legkedvezőbb feltételekkel kerüljön a jövőben üzemeltetésre a rendszer. Meg kell vizsgálnunk a 
temetkezési szolgáltatás biztosításának jelen gyakorlatát. Biztosítani kell az intézmények 
működtetésének a feltételeit, de el kell érnünk valamilyen módon, hogy a társult önkormányzatok is 
elsőrendű kötelezettségként kezeljék az egyébként kötelező önkormányzati feladatok 
finanszírozásának kérdését. 
  
Buszpályaudvar tervezett felújítása pályázati támogatása lehetőségének híján elmaradt, de 
megállapodást írtam alá a Volán vezetésével, hogy az első adandó alkalommal együttesen pályázunk a 
teljes korszerűsítésére. A mentőállomás területe adott, már a tervek készülnek, várhatóan 2011-ben 
átadásra kerül.  
Jó lenne, ha intenzíven folytathatnánk a járdaépítési programot, bízom benne, hogy a kormányzat 
ehhez megfelelő pályázati lehetőségeket biztosít. Nem feledkeztem el sem a Diófa utca lakóinak az 
útfelújítással kapcsolatosan tett ígéreteinkről, se a központtól távolabb eső lakók jogos és reális 
kéréseinek teljesítéséről sem. Szeretném, ha a zártkertekbe vezető utak felújítása  tervezett módon 
folytatódna. Nem csak a zártkertek gondozottságán javít a jobb megközelíthetőség, hanem az érintett 
ingatlanok értékét is növeli.  Ismételten hangsúlyozom, hogy a folyamatban lévő és tervezett, Böhönye 
fejlődését egyértelműen szolgáló beruházások valamennyi böhönyei lakos által lakott ingatlan értékét 
jelentősen növelik. 
 Szeretném, ha a következő ciklusban bőven jutna energia arra, hogy munkahelyteremtő beruházások 
lehetőségét megteremtsük, és beruházókat telepítsünk Böhönyére. A gazdasági lehetőségeink szerint a 
civil egyesületek és egyházak támogatását is jó lenne legalább az eddigi szinten tartva folytatni. 
Vannak hatóságok által megszabott kötelezettségeink (pl.: víz- és szennyvízrendszer korszerűsítésére). 
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A jövőbeni pályázati lehetőségek még ismeretlenek, de jó lenne tartalékot képezni arra az esetre, ha 
újabb lehetőséghez jutnánk fejlesztési elképzeléseinkhez. 
Újból megkíséreljük a 68-as elkerülő szakaszának megépítését szorgalmazni, és ezen ügy 
támogatásához partnereket szerezni. 
Terebezden meg kell oldani a biztonságos, hosszú távú vízellátás feltételeit. 
 Településképünk kialakításánál, fejlesztésénél már a jelenleg készülő új településrendezési tervben 
foglaltak lesznek az irányadóak annak elfogadása után. 
A Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése alapvetően pályázati lehetőség függvénye, de ha 
nem lesz lehetőség pályázat útján nagyobb fejlesztésre, akkor is küllemében hozzá kell igazítanunk az 
új egészségügyi szociális létesítményhez, és folytatni kell a belső korszerűsítést. 
Természetesen, ahogy az eddigi működésem során, ezután is örömmel várom javaslataikat, ötleteiket, 
melyekkel kiegészítve a jövő képviselő-testületének programját közös erővel építhetjük Böhönye 
község jövőjét. 
  

                                                                                                     Dr. Szijártó Henrik 
                                                                                       Polgármester 

 
 

Katolikus egyházi hírek 

 
 

     
 
Ahogy Vörös Gábor világi elnök az augusztus 20-án tartott szentmisén mondta: Egy új atya érkezése, 
egy másik atya távozását is jelenti egyben. Kérjük a Jó Isten áldását Bencik Tamás plébánosnak, 
megköszönjük fáradozását. Munkáját mi sem minősíti jobban, mint az a sok könnyes szempár, aki az 
ünnepi misén búcsúztatta Őt. 
Szeretettel fogadjuk Grujber Zsolt atyát, akinek bemutatkozását következő lapszámunkban 
olvashatják. Zsolt atya egyházi kórust szervez, szeretettel várja az énekelni tudó és szerető 
böhönyeieket. A szentmisék rendje módosult, minden hétköznap este 6 órakor, vasárnap délelőtt 11 
órakor várja a híveket a templomba.  
 

                                                                                         Kovácsné Balogh Éva 
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Gondolatok az október 3-i helyhatósági választások 

kapcsán 

 
Tisztelt újságolvasó választópolgár, bizonyára nem ez az első eset, amikor az őszi választások 
közeledtével megszólítják Önt. A böhönyei újság szerkesztőségének megkeresése folytán 
írom soraimat, és feladatom nem lehet más, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjeként, egy 
objektív tájékoztatást adni a helyhatósági választásról. Lássuk, hogy mi is történt eddig és 
még mi vár ránk, amíg újabb négy éves időtartamra a lakosság megválasztja a következő 
ciklus polgármesterét és képviselő-testületét.  
A helyi iroda első feladatainak egyike volt, hogy az ajánló szelvényeket (köznyelven csak 
kopogtató cédulák) időben eljuttassa a választásra jogosultakhoz, és a választási névjegyzéket 
közszemlére tegye. Aki nem kapott értesítést vagy kimaradt a névjegyzékből jogorvoslattal 
élhetett, jelezhette kifogását. Fontos időszak volt ez, mert aki kimaradt az, később nem 
szavazhat a választáson. Közben megalakultak a Helyi Választási Bizottságok, melyek 
választott tagjaira én tettem javaslatot. A képviselő-testület döntése értelmében Böhönyén a 
háromtagú bizottság elnöke Gschwindt Józsefné lett, tagjai pedig Farkas Imréné és Tóth 
József. A két szavazókör bizottságainak taglétszáma már a tavaszi országos választásokat 
megelőzően kialakult, így azok korábbi felállásukban látják el munkájukat. 
2010. szeptember 3-án 16.00 óráig jelentkezhettek, és adhatták le összegyűjtött ajánló 
szelvényeiket mindazok, akik indulni kívántak a böhönyei választáson. A korábbi évekhez 
viszonyítva a jelöltek száma kevesebb. A polgármester munkáját segítő testület tagszáma 
jogszabályi változások következtében a jövőben 9 főről 6 főre csökken. 
A regisztrációt követően az alábbi nevekkel fognak találkozni a választás napján, a 
szavazólapokon: Dr. Szíjártó Henrik Gyula polgármester jelölt; Baráth Berta Katalin 
képviselő jelölt; Beck Zoltán Lajos képviselő jelölt; Bencze Andor képviselő jelölt; 
Horváth Ferenc képviselő jelölt; Kalocsai Bálint képviselő jelölt; Lengyel Ferenc 
képviselő jelölt; Molnár Zsolt képviselő jelölt; Nyers László képviselő jelölt; Dr. Savanyó 
Józsefné képviselő jelölt. 
Ahogy négy évvel ezelőtt, most is lesz a településen kisebbségi választás. A cigány 
kisebbséghez tartozónak vallotta magát 59 fő, ők soraikból 4 fős testületet fognak választani. 
A jelöltek névsora a következő, akik sorsolást követően az alábbi sorrendben szerepelnek a 
szavazólapon: Horváth Miklós, Orsós László, Orsós Zoltán, Károlyi György, Orsós 
Csaba, Orsós Attila. 
Természetesen a megyei közgyűlés tagjait is a választás napján választja meg a megye 
lakossága, a jelölő pártok listája szerint, mely külön szavazólapon lesz feltüntetve. 
2010. szeptember 19-ig a jelöltek a bizottságokba delegálhatnak megfigyelőket, mely a 
választás tisztaságának garanciális elemét képezi. 
A választás napján reggel 6.00 órakor nyitnak a szavazó helyiségek, és este 19.00 óráig várják 
a választópolgárokat. Akinek egészsége nem teszi lehetővé a személyes megjelenést, annak 
rendelkezésére áll a mozgó urna, melyet előzetesen a körjegyzőségen, a választás napján a 
szavazatszámláló bizottságnál lehet igényelni. A szavazóhelyiségek a szokott helyen az 
iskolában és a Művelődési Házban kerülnek kialakításra.  
 
Javaslom minden böhönyei választópolgárnak, hogy éljen választójogával, és 2010. október 
3-án szavazatával döntsön a település és a megye vezetéséről. 
 

         Ács Attila  
körjegyző 
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2007-2010. évi képviselőtestület 

 

 
 

Képviselőtestületi jelöltek bemutatkozása 

 
Baráth Berta Katalin vagyok. Böhönyén születtem,  azóta is itt lakom. Három gyönyörű 
kisgyermek teszi boldogabbá életemet. Nóra, Emma és Ábel. Ők az unokáim. Budapesten és 
Biatorbágyon élnek. Szüleiket a munka elszólította innen, de ahogy idejük engedi, haza 
látogatnak. Szívesen jönnek abba a faluba, ahol a gyermekéveiket töltötték. Mostanában 
szinte rá sem ismernek, főleg, ha Marcali felől érkeznek, és a haranglábhoz érnek. Csak 
néznek tágra nyílt szemekkel, hogy milyen csoda épült az iskola helyére. Én pedig büszkén 
kihúzom magam, mert egyrészt a munkahelyem, másrészt pedig, hogy ilyen gyönyörű lett, 
abban, mint képviselőtestületi tagnak, nekem is van részem. Hát, még ha a következő 
építkezések is elkészülnek! Akkor néznek csak nagyot! Bizony sok álmatlan éjszaka, sok-sok 
beszélgetés, megbeszélés és felelősségteljes döntés kellett ahhoz, hogy amit megálmodtunk, 
valósággá váljon. Most pedig csak nézem, és nem tudok betelni vele. Amikor 3 éve testületi 
tag lettem, kicsit szorongtam, hogy meg tudok-e felelni a feladatnak. Aztán ahogy a "csapat" 
összeállt és elkezdtünk dolgozni, már láttam, hogy nem kell tartanom semmitől, hiszen 
komoly, megfontolt, tájékozott emberek a társaim. Jó volt velük tölteni az időt még akkor is, 
ha már a fáradtságtól alig tudtuk nyitva tartani a szemünket egy-egy késő estébe nyúló 
gyűlésezés után. Rengeteget dolgoztunk. Munkánk eredménye szemmel látható. Köszönetet 
kell mondanom Polgármester Úrnak, aki úgy előkészítette a napirendeket, hogy könnyű volt 
tisztán látni. Szívesen segíteném a munkáját továbbra is, és természetesen iskolánk tanulóinak 
és a község lakosságának érdekében a jövőben is szeretnék tenni, tenni, tenni. 
 
Beck Zoltán Lajos 
 A 2007. évi időközi helyi önkormányzati választásokat követően, 3 év elteltével újra 
jelöltetem magam független képviselőjelöltként a most következő önkormányzati 
választásokon. A korábbiaktól eltérően, egyedüli olyan jelöltként indulok, aki nem volt tagja 
az előző képviselő-testületnek. Úgy gondolom, az elmúlt években, és különösen, mióta az 
önkormányzatnál dolgozom pályázati referensként, projektmenedzserként, megszereztem a 
kellő tapasztalatot és tudást ahhoz, hogy esetleges megválasztásom esetén felelősen 
képviselhessem a böhönyei embereket, a helyi igényeket a testületi üléseken. Választási 
ígéreteim nincsenek, hisz lehetőségeink – míg a világgazdaság, köztük a magyar gazdaság 
újra talpra nem áll – korlátozottak, de amennyiben szavazataikkal képviselővé választanak, 
legfontosabb célkitűzésemnek tartom új munkahelyek létrehozását településünkön. A 
meglévő infrastrukturális háttér, a folyamatban lévő beruházásokkal együtt adottsága a 
településnek, melyet ki kell használni, melyre építeni lehet, s az erre való építkezés az, mely 
vezérelte ismételt indulásomat. Ezúton szeretném megköszönni mindazok bizalmát, és 
támogatását, akik ajánlószelvényeikkel hozzájárultak indulásomhoz. 
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Bencze Andornak hívnak, 1952-ben születtem Böhönyén. Mindig is itt éltem csak úgy, mint 
öt generáció óta az egész családom. Tanulmányaim szólítottak el máshova, az építőipart 42 
éve gyakorlom, és szívesen teszem. Böhönye számomra az egyetlen hely, ahol szívesen élek. 
Szívből örülök településünk fejlődésének. A magam szerény lehetőségeivel élve mindent 
megtettem azért, hogy településünk fejlődjön. 1988-tól a GAMESZ  irányításával bíztak meg 
az akkori tanácson, így közel 22 éve rálátásom van az önkormányzati munka összetettségére. 
Önkormányzati képviselőként öt alkalommal tiszteltek meg bizalmukkal a böhönyei polgárok. 
Hiszem, hogy a XXI. század Böhönyéje a mostaninál is szebb lesz, szép falunkból 
mikrotérségi központon túlmenően kisváros is lehet. Remélem az utánunk jövő generációk 
szívesen élnek itt, és a jövő reményében tovább építik jó szívvel településünket. Esetleges 
önkormányzati képviselőként történő megválasztásom esetén, az eddigi utat folytatnám 
Böhönyéért. 
  
Dr. Savanyó Józsefné 
1955.-ben születtem, iskoláimat helyben, majd a marcali gimnáziumban végeztem. 
Diplomámat a Kaposvári Egyetemen szereztem. Két gyermeken van. Judit az én pályámat 
választotta, Informatikus – Könyvtáros, Angéla az ELTE biológia - kémia szakán végzett. 
1987 óta a böhönyei Községi Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjeként dolgozom. 1998.-ban 
lettem a képviselőtestület tagja. Képviselőként törekszem arra, hogy minden döntést, ami a 
testületi üléseken születik, a magam részéről jól átgondolva hozzak meg. A polgármester és a 
testület gazdálkodása, konstruktív, előremutató törekvései az elmúlt években nagy sikereket 
eredményeztek a településnek. Örülök, hogy tagja lehettem annak a képviselő csapatnak, 
amely elérte, hogy Böhönyén, három sikeres pályázatot, beruházást, sikerül megvalósítani. A 
Művelődési Ház teljes megújulására irányuló pályázat megvalósítását érthető módon 
türelmetlenül várom. Büszke vagyok Böhönyére, a mi szép településünkre, ahol a közösségi 
élet az elmúlt évek során egyre aktívabb lett. A Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság 
elnökeként feladatom a helyi rendezvények, ünnepségek szervezése és lebonyolítása, amihez 
nagy segítséget kaptam a civil szervezetektől. Hivatásommal, képességeimmel, 
tapasztalatommal szeretném továbbra is támogatni a településen folyó munkát. 
   
Horváth Ferenc vagyok, Böhönyén születtem, 1956-ban. Jelenleg is itt élek családommal, 
munkám is ide köt. Az elmúlt évtizedekben is több alkalommal tevékenykedtem már a testület 
tagjaiként. Megtiszteltetés volt számomra, hogy önként vállalt munkám során sok nehéz és 
fontos döntésben vehettem részt, melyek meghatározóak voltak Böhönye település 
arculatának formálásában. Közösségi emberként nyitott vagyok minden jó és építő szándékú 
párbeszédre, ötlet vagy terv kivitelezésének segítésére, ha az lakókörnyezetem vagy egész 
településem javát szolgálja. Jelenlegi testülettel is ezen munkálkodtunk, és a történelmi 
lehetőségeket kihasználva igyekeztünk, hogy szülőfalunk élhetőbb és szerethetőbb legyen 
mindannyiunk számára. Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, és folytathatom képviselői 
tevékenységemet, az elkövetkező évekre sem ígérhetek mást Önöknek, mint tisztességes és 
lelkiismeretes munkát, megkezdett terveink és elképzeléseink megvalósításának támogatását. 
Hiszek benne, hogy az idő majd igazolja döntéseink helyességét és Böhönye meghatározó 
települése lesz a térségnek. 
 
Kalocsai Bálint 
Böhönye a szülőfalum. Gyermekkoromat – családi körülmények miatt – nem itt tölthettem. 
Aktív szakmai pályám kezdetétől (1971) itt élek. A TSZ-ben dolgoztam állattenyésztőként, 
majd 1998-tól „TSZ elnökként”. Az átalakult szövetkezet utódaként a Zrt. igazgatója vagyok. 
Agrártudományi Egyetemet végeztem. A Magyar Demokrata Fórum tagjaként 1989-től 
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aktívan részt vettem a böhönyei rendszerváltó átalakulásban. 1990-től a böhönyei polgárok 
választásaként vagyok önkormányzati képviselő. 1990 és 1998 között alpolgármesterré 
választott a képviselő-testület. Jelenleg párton kívüli – független, progresszív jobboldalinak 
vallva magam – jelöltként számítok a böhönyei polgárok további bizalmára, aminek 
megválasztásom esetén igyekszem legjobb tudásommal és tapasztalataimmal megfelelni, 
szolgálni szűkebb hazánkat, BÖHÖNYÉT. 
  
Lengyel Ferenc vagyok, és először is szeretném megköszönni a bizalmat, amit az előző 
választáson kaptam. Úgy érzem, egy sikeres és eredményes ciklust zárhatunk le. Az alakuló 
ülésen a Polgármester és a testület is egy célt fogalmazott meg, együtt dolgozni településünk 
fejlődése érdekében. E cél mögött nagyon sok áldozatos munka van, de meglett az 
eredménye. Községünk fejlődése töretlen. Fontosnak tartom folytatni a járdák építését, 
kiemelt figyelemmel azokra az utcákra ahol nincs, vagy nagyon rossz minőségű a járda. A víz 
és szennyvíz üzemeltetési jogát önkormányzati hatáskörbe visszavenni. Amennyiben a 
működtetéshez szükséges feltételrendszernek nem tudunk eleget tenni, úgy egy új – 
számunkra kedvezőbb – koncessziós szerződést kell kötni a DRV-vel. Szeretném, ha a temető 
üzemeltetését a szerződés lejárta után az önkormányzat venné át. Számomra a jelenlegi 
üzemeltetés nem elfogadható. Fontosnak tartom a Hunyadi utcát a Bem utcával összekötő út 
elkészítését, ezzel minimálisra csökkenteni a főút kerékpáros és gyalogos forgalmát. 
 
Molnár Zsolt 
1971-ben születtem Kaposváron. Csurgón nevelkedtem, általános- és középiskolai 
tanulmányaimat is ott végeztem. 1992-től élek Böhönyén, két gyermek édesapja vagyok. 
1992. óta az Allianz Hungária Biztosítónál üzleti vezetőként dolgoztam Marcaliban, majd 
2007-től a Somogy Takarék Szövetkezet böhönyei kirendeltségét irányítom. 1996-tól főállású 
munkám mellett vállalkozóként könyvelést vállaltam, amelyet ma már feleségemmel közösen 
végzünk. A 2007. decemberi időközi választások után eldöntöttem, hogy azt a megelőlegezett 
bizalmat, amit Önöktől kaptam, lehetőségeim és tudásomhoz mérten meghálálom. Aktívan 
részt vettem a Testületi, Bizottsági üléseken, a Közbeszerzési Bizottság elnökeként pedig a 
beruházások alakulásának is részese lettem. S hogy miért indulok a választásokon? A jövőt 
illetően a településen van még tennivaló: az elkezdett beruházásokat be kell fejezni, a 
környezetünket szebbé varázsolni, a faluképet javítani, mindemellett meg kell őrizni az 
önkormányzat pénzügyi stabilitását. Ehhez kérem az Önök szavazatait. 
    
Nyers László 
Immár hatodik alkalommal kopogtatok minden böhönyei család ajtaján, abban a reményben, 
hogy a papírra vetett gondolatomat elolvassák. Ki gondolná, hogy immár öt választási ciklust 
tudhatok magam mögött, öt önkormányzati képviselő választáson segítettek szavazatukkal. S 
most hatodjára is falunk, a lakosság érdekében szeretnék képviselőként tevékenykedni. 
Támogatni, segíteni szeretném az olyan új célok megvalósulását, melyek településünk minden 
lakójának, polgárának üdvére, megelégedésére válnak. Tudom, ahány ember, annyiféle 
módon és szemszögből látja azokat a problémákat, hiányosságokat, melyek léteznek nem 
titkolva nálunk is. De hideg fejjel, az adódó lehetőségeket megragadva, korunk, országunk 
nehézségeit mérlegelve, támogatok minden olyan megvalósítható tervet, mely településünk 
lakóinak hasznára válik. Ez által gazdagabbá, élhetőbbé teszi mindannyiunk örömére, 
szeretett falunkat. Számomra különös jelentősége lesz a mostani október 3-i választásoknak  
Ugyanis két cikluson átívelő feladatot kaptam. A megvalósulás folyamatának felügyeletére, 
vezetésére kaptam megbízást. Sikeres munkámhoz kérem az Önök segítéségét, kérem 
támogassanak szavazataikkal falunk, kis közösségünk érdekében! 
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐK HASZNÁLATA 

 
Hosszabb megfigyelésünk alapján tapasztaltuk, hogy községünk lakosai a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket nem a gyűjtőedényeken jelzett módon használják. 
A szelektív szigeteken elhelyezett edények oldalán fel van tüntetve, hogy milyen háztartásban 
keletkezett hulladék elhelyezésére szolgál 
Minden szigeten található:  1 db papír 
                                            1 db üvegpalack 
                                            2 db pet. palack elhelyezésére szolgáló edény 
 

 
 
A papírgyűjtőbe 2-3 cm vastagságban összekötegelve újságot, kisméretre vágott 2-3 cm 
vastagságban kötegelve csomagolóanyagot lehet elhelyezni. 
Az üveg gyűjtőedénybe 0,5 dl - 2,0 literesig, darabonként bedobálva lehet üvegpalackot 
elhelyezni. Zsákban, kartondobozban nem lehet beletenni az edénybe az üvegeket. 
A műanyag palackok elhelyezésére szolgáló 2 db gyűjtőedénybe szintén a kereskedelemben 
forgalomban lévő 0,5 litertől 2,5 literesig kapható műanyag palackokat darabonként lehet  
elhelyezni. Lehetőleg ezeket összezsugorítva tegyük az edényekbe, hogy több beleférjen. 
Zsákban, kartondobozban kihelyezett palackokat a szállító nem szállít el. 
Többször találkoztunk idegen anyagok (kommunális hulladék, ruhanemű, faforgács, fém, stb.) 
kihelyezésével, melyet a szolgáltató nem visz el. Amennyiben a szolgáltató emberei ilyet 
tapasztalnak, az edényt nem ürítik ki, viszont a kiszállási költséget az Önkormányzatnak meg 
kell fizetni. 
Az oda nem illő anyaggal megrakott edényeket az Önkormányzat embereinek át kell 
válogatni, ami megfelelő eszköz hiányában eléggé gusztustalan. 
Ezért kérjük községünk valamennyi lakóját, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket 
rendeltetésének megfelelően használják. 
 
Lomtalanítási akció az ősz folyamán nem lesz, de az Önkormányzat közhasznú dolgozói 
összegyűjtik és elszállítják a lehullott diófa leveleket. 
 
Ezúton tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy Böhönye Község Önkormányzatának 
Kommunális Csoportja a Bethlen Gábor u. 39-es szám alá költözött (régi tűzoltószertár).  
Telefon, e-mail cím változatlan maradt. 
 

                                                                            Kovács József 
                                                                  Kommunális csoportvezető 
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Parlagfű gyűjtés 2010 

 
A nyáron ismét meghirdettük a parlagfű gyűjtő versenyt. Az Önkormányzat, helyi 
civilszervezetek, vállalkozók, és magánszemélyek adományai találtak gazdára. 6.200 tő 
növényt hoztak a Védőnői Szolgálat udvarára.  
Pici I helyezett: Gulyás Bálint (a képen) 
Alsós I helyezett: Kovács Gábor, 
Tóth Máté 
Felsős I helyezett: Bécs Vivien 
Ifi I helyezett: Buda Angéla 
Felnőtt I helyezett: Peresztegi 
Béláné 
 
Akik eljöttek, sok ajándékot kaptak, 
akik nem jöttek, talán majd jövőre 
meggondolják magukat. Az sajnos 
nem tarthat vissza senkit, hogy 
környezetében nem talál parlagfüvet. 
Mindenkinek köszönjük, aki 
hozzájárult a rendezvényhez. 

                                                                      Kovácsné Balogh Éva 
 

Kinek nem inge….. ( fele se tréfa) 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Hát drága földim! Ha még egyszer ordítva mész  el éjszaka az ablakom alatt, hát bíz Isten 
megverekszünk! Nem értem miért kell csacsira inni magad ahhoz, hogy elviseld a barátaidat, 
akikkel mulatni mész. Ha csak így tudod elviselni őket, akkor ne menj, vagy ne velük menj! 
Amikor mégis legurítanál néhány sört, kérlek, a dobozos fajtát válaszd, mert azt másnap 
könnyebben kihalászom az árokból. Nagyon morcos vagyok ugyanis, amikor vasárnap reggel 
mindenfelé az apró cserepeket kell sepregetnem. Felmenőid jó híre, és saját lelki üdvöm miatt 
is kérlek, ne hajigálj brahiból üvegeket, mert tudod az apró darabok sok kerékpárost leszedtek 
már a nyeregből. Én is örülök, hogy a Kopácsiék megnyitották a vasboltot, ha támogatni 
kívánod Őket, kérlek, vigyél a Nikinek havi 5.000 Ft-ot, és sok kellemetlenségtől 
megkímélheted a kétkerekűek gazdáit, ha nem kell szentségelve, édesanyádról 
megemlékezve, heti szinten belső gumit ragasztani.  
Bevallom, van még két gyenge pontom: az egyik az utcai szemetesek, a másik az utcatáblák. 
Azok az ártatlanok!! Miért? Miért? Ha már olyan szerencsénk van, hogy sokan bedobják a 
szemetet, ahogy kell, minek feldöntögetni?! Mit keresel? Ha szépen megkérsz, mostantól a 
kutyának szánt ételmaradékból félreteszek egy kicsit, és bátran elviheted, csak ne döntögess!!! 
Tudod, van, aki dolgozik. A béréből katonás adót fizet. Az adóból lesz mindaz, amit te látsz 
magad körül. Ha tönkreteszed, több és több pénz költődik feleslegesen a helyreállításra. 
Vigyázz!! A köztéri fákkal és virágokkal is beszélő viszonyban vagyok, sokat panaszkodtak, 
hogy rajtuk tartasz edzést. Próbáld magadénak érezni kicsit azt is, ami a kerítéseteken kívül 
van. Mit szólna a te édesapád, ha én egyik éjjel derékba törném a növendék gyümölcsfátokat? 
Hát ehhez tartsd magad! 

                       Kovácsné Balogh Éva  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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Jó szívvel ajánlom… 

 
Nem csak irodalom-kedvelőknek, minden kedves olvasónak ajánlom az alábbi verseket. Hadd 
büszkélkedjek vele, hogy az írásokat az elmúlt évben és ez év tavaszán megjelent 
antológiákból válogattam. A kötetekben amatőr írók, költők alkotásai közt az enyémek is 
megtalálhatók. 
 
 
Hosszúné F. Valéria: Megint ősz van?... 
 
Bokrok között langyos szelek járnak 
a kék égen bárányfelhők szállnak 
Út mentén egy hervadt vadrózsa 
kapaszkodik a kökénybokorra. 
 
Egy ökörnyál hintázik éppen 
kifeszítve a tarka levélen 
harmatcseppek ringatóznak rajta 
mintha szakadt függöny rojtja volna. 
 
Száraz leveleket sodor a szél 
susogása még a nyárról mesél 
halkan lépek a nyirkos pázsiton 
itthon vagyok ez az én Párizsom. 
 
Nagy már a csend, búsul a természet 
uralkodó lesz rajt az enyészet 
én halkan magam mellett ballagok 
oda fent ragyognak a csillagok. 
 
Integetni kezdek a karommal 
leveleket szedek egy halommal 
Mindenben múló időt látok 
de szívemben új tavaszra várok. 
 
 

 

Hosszúné F. Valéria: A pillanat nyomában 
 
Gyorsan futó pillanatok 
 ti rohantok, én maradok 
aranyszínű Nap az égen 
 színes virágok a réten 
tó tükrében csillagok 
 a szél zenél én hallgatok 
aranysárga érett kalász 
 csónakban egy alvó halász 
gyűröttre száradt levelek 
 minden évszakot szeretek 
harangszó az esti csendben 
 visszhangzik az én szívemben 
harmatcsepp a rózsaszálon 
 emlékek a kihűlt ágyon 
bimbóban maradt szerelem 
 az emlékét még szeretem 
az égbolton híd-szivárvány 
 Anyám nincs már, csak a márvány 
kopott kabát a fogason 
 van friss kenyér az asztalon 
kitárt kapuk és ablakok 
 csendes utcán magam vagyok 
szomorú szemű emberek 
 otthonokba tett öregek 
kicsi gyermek imát skandál 
 kezében megáll a kanál 
mosott ruhák kiterítve 
 ragyogó nap ezer színe 
füzetembe beírt szavak 
 de sok titkot elmondanak 
jövőben járó gondolat 
 még ott is látom magamat.

 
 
Köszönöm a kedves olvasó figyelmét, és kívánok további szép napot! 

Hosszúné Vali 
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Az erdő fohásza 
(Tollas Tibor) 

 
Föld ura, Ember, ki erre jársz, 
ne emelj fáimra kezet, 
dermesztő téli éjszakákon 
én vagyok védő tűzhelyed. 
 
Én vagyok forró nyári délben 
tornácod árnyas fedele, 
szomjad gyümölcseimmel oltod, 
kerted virágommal tele. 
 
Holtan is téged szolgál testem: 
házadat tartó oszlopok, 
a megterített asztal lapja, 
a szék, amin ülsz – én vagyok! 
 
 

Álmod őrzője, a vetett ágy, 
hol fáradt tested megpihen, 
szép szerelem fűszeres fészke, 
éden – s nem űz ki senki sem. 
 
A küszöb, honnan utad indul, 
a tárt kapu, mely visszavár, 
a bölcsőd és koporsód fája… 
kísérlek élet és halál 
 
ösvényein, mint hű cseléd,- 
fizetség nélkül, én leszek 
a sírodon faragott fejfád, 
amely megőrzi tűnt neved… 
 
Ne emelj hát reám kezet! 

 
Közreadta Szabó Jánosné Erzsike 

 

Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület 

beszámolója 

 
2010. július 17-én került megrendezésre a II. Summer kupa kispályás labdarúgó torna a helyi 
sportpályán 6 csapat részvételével. A 3. helyezett Tapsony csapata lett, 2. helyezett a 
böhönyei ifisták és felnőttek vegyes csapata, míg az 1. helyezést a Böhönyei Fiatalokért 
Kulturális Egyesület csapata szerezte meg. A torna gólkirálya Vörös Balázs Marcaliból, 
legjobb kapusa Mihálovics Róbert (B.F.K.E.) lett.  
2010. augusztus 14-én rendeztük meg immár harmadik alkalommal strandröplabda tornánkat 
a Forbáth utcai strandröplabda pályán. 5 négyes és 6 páros csapat vett részt a reggeltől késő 
délutánig tartó tornán. A 4-es kategóriában nagybajomi csapatnak sikerült elhódítania az első 
helyet, míg párosban böhönyei diadal született. 
Az egyesületünk részt vett a Nagybajomban rendezett népi játékokon, ahol 8 csapatból a 
bronzérmes HARMADIK helyezést érte el. A feladatok között volt: patkódobás, 
kukoricaszedés, tojáshordás, zsákban futás, hintó húzás-tolás, stb. A csapat tagjai: Varga 
Nóra, Varga Zsóka, Virág Zsombor, Gelencsér Antal, Bálint Szabina, Pável Beatrix, Hidasi 
Tamás, Lassú Márk, Ádám Ágnes, Beck Roland, Pintér Szabolcs, Urr András. 
Ismételten van nyertes pályázatunk: A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli 
Kollégiuma által működési költségre 200.000 Ft-ot nyertünk, mely hozzájárul az elkövetkező 
egy évben az egyesület hatékony és biztonságos működéséhez. 
 
Egyesületünk őszi, téli tervezett programjai: 
2010. szeptember, október - Sakk és póker verseny, 2010. október - családi sportvetélkedő, 
2010. december- Mindenki karácsonya, karácsonyi műsor. 
 

     Beck Zoltán Lajos 
Elnök 



Rólunk – Nekünk                                                                                     2010. szeptember 15. 
 

 19 

Az új tanévről 

 
Elkezdődött a 2010/2011-es tanév iskolánkban. 2010. szeptember 4-én szombaton a 900-kor 
kezdődő ünnepélyes tanévnyitón a szülők, érdeklődők, tanulóink vehették birtokukba az új 
iskolaépületet, aulát, tantermeket, hogy hétfőtől elindulhasson a tanítás. Ünnepségünkön 
nyugdíjas pedagógusunknak Papp Sándornénak díszoklevelet, aranydiplomát adtunk át, abból 
az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt kapta kézhez tanítói oklevelét. Ezúton is gratulálunk!  
Tanulóink száma nőtt az előző tanévhez képest, 327 fő a létszámunk. A 8. évfolyam 
kivételével párhuzamos osztályaink vannak. Ebben a tanévben is kiemelt figyelmet szeretnénk 
fordítani a tehetséges tanulóink versenyekre, vetélkedőkre, sportrendezvényekre való 
eljuttatására, felkészítésére, szerepeltetésére. Ugyan ilyen figyelmet szentelünk a 
felzárkóztatásra szoruló, tanulási nehézséggel küzdő tanulóink felzárkóztatására. Ebben segít 
a 2010. augusztus 31-én zárult TÁMOP 3.1.4. a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázatunk, melynek 5 éves fenntartási 
időszaka kezdődött el. Pályáztunk az integrált pedagógiai rendszer bevezetésére is, mely 
ugyan csak segíthet tanulóinknak sikerek, eredmények elérésében.  
Várjuk, hogy az intézményünkhöz tartozó óvoda és sportcsarnok átadásra kerüljön, hisz így 
lesz teljes az a feltételrendszer, amely az oktatási, nevelési tevékenységünket segíti. 
Művészeti tagozatunk is várja a már beiratkozott tanulóit és az új tanulókat. A képzés 2010. 
szeptember 20-án indul. A katolikus hittan oktatás 2010. szeptember 13-án kezdődik. Ugyan 
csak e napon indul az úszásoktatás, melyben azok a tanulók vehetnek részt, akik korábban 
valamilyen okból nem tudták igénybe venni ezt a lehetőséget. Kérésünk a szülők és tanulóink 
felé is, hogy vigyázzanak erre a gyönyörű, új épületre, hogy hosszú évekig szolgálhassa az ide 
járó tanulók munkáját. 
Köszönjük a ZÁÉV Zrt., a Böhönyei Kommunális csoport, a Tűzoltóság és minden segítőnk, 
dolgozónk tevékenységét, hogy a tanévet elkezdhettük. Köszönjük a Festetics Iskoláért 
Alapítványnak az adó 1%-ból juttatott közel 200.000 forintot, és a DSE számára adott 
130.000 forintot. 
Erre a tanévre is sok sikert kívánok a szülőknek, támogatóinknak, dolgozóinknak, 
tanulóinknak. 
 

         Riba László 
            Igazgató 

 
 
 
Köszönetet mondunk Böhönye Község Önkormányzatának, amiért ez a lapszám a község 
minden egyes otthonába ingyenesen kerülhetett. 
Következő lapszámunk 2010. december hónapban 200 forintos áron „az eddigiekkel 
megegyezően” a 10 terjesztőnél lesz kapható. 
 
Köszönjük a fotók rendelkezésre bocsátását Zóka Lajosnénak, Nyers Lászlónénak, Papp 
Sándornak, Schwarcz Gyöngyinek, Tóthné Garai Mártának és Dr. Szijártó Henriknek. 
 
Köszönjük a gépelésben segédkező Gaálné Horváth Piroskának, Békésiné Kiss Brigittának 
és Vass Zoltánné Irénkének a cikkek előkészítésében nyújtott segítségét. 

Szerkesztőség 
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ADALÉKOK 

Böhönye község testnevelési- és sporttörténetéhez 

(1920-1955) 

 
Böhönye községben a sportélet megindulása timári Balogh János gyógyszerész – mint 
mecénás – nevéhez fűződik. 
Az 1920-as években, kezdeményezésére hozták létre a labdarúgó csapatot. A csapat 
működéséhez szükséges feltételek – akkor még – kezdetlegesek voltak. 
A labdarúgó pályát, a gróf Festetics-féle hengermalom melletti vásártéren létesítették. A pálya 
felszíne és talaja még sok kívánni valót hagyott maga után. 
A jelenlegi sportpályát az 1930-as években alakították ki, a régi pályától nyugatra, mintegy 
100 méterre. E pálya – fekvését és állapotát tekintve – akkor a megye egyik legjobb füves 
pályája volt. 
Az első böhönyei csapat labdarúgói voltak: Krizsán József, Major József, Rácz Gyula, Berger 
Gyula, Kovács János, Góczán István, Simonyi István, Kenikker József, Bóka Jenő, stb. 
Nevezett játékosokkal a Budapestről Böhönyére költöző Gregó István foglalkozott, s ő maga 
is aktív játékosa volt a csapatnak. 
A labdarúgó csapat – s maga a játék -, rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert a 
községben, mely megmutatkozott a mérkőzések látogatottságában otthon és idegenben 
egyaránt; holott akkor még szervezett, rendszeres bajnokságban nem vett részt a csapat, 
csupán alkalomszerű, ú.n. barátságos mérkőzéseket játszottak a szomszéd községek 
csapataival ( Nagybajom, Segesd, Somogysárd, stb.) 
Gróf Festetics Sándor – mint lelkes sportkedvelő -, hatalmas támogatásokat nyújtott a 
böhönyei sportnak. 
Ilyenek voltak: 

 A sportpályát bekerítette 2 m magas deszkakerítéssel 
 A csapat utaztatásáról gondoskodott a szomszéd községekbe, de a hosszabb távú 

szállításokról ugyancsak gondoskodott, hisz pl. minden évben elszállíttatta a csapatot 
Dégre – a másik birtokára -, ahol a dégi csapattal barátságos mérkőzést játszottak a 
böhönyei labdarúgók. A következő félévben pedig Böhönye adott otthont a barátságos 
találkozónak. 

 Hozzájárult a csapat sportszakmai felszerelésének beszerzéséhez is. 
 
A grófi mecenatúra mellett, a vitathatatlanul nehéz „úttörő munkát” kétségtelenül timári 
Balogh-ék végezték, karöltve a község iparos és kereskedő rétegének lelkes támogatásával 
(erkölcsi– és anyagi egyaránt), akiknek mozgósítását az impulzív vegyeskereskedő 
Boschkowich sportkedvelő vállalta és eredményesen végezte. 
Az 1928-ban törvényesen megalkotott és életre hívott levente intézmény gyökeresen 
megváltoztatta az ifjúság helyzetét, életét Böhönyén is. 
Az ifjúság és a sport érdekeit tekintve, ez volt az a szervezet, amely alapvető testi, lelki és 
erkölcsakarati tulajdonságokkal ruházta fel az ifjúságot és komoly tartalommal töltötte meg 
életét. Egy – a legfontosabb – tényezőt biztosította elsősorban: a fegyelmet. Fegyelem 
birtokában aránylag könnyen sikerült magának a foglalkozásoknak, de még inkább a 
sportfoglalkozásoknak oly nagy szimpátiára szert tenni. 
A böhönyei Levente Sport Egyesület /BLSE/ a következő sporszakcsoportokkal működött: 
Atlétika, birkózás és labdarúgás. Fúvós zenekari szakkör is működött a BLSE keretein belül. 
A járási, megyei és hadtest levente bajnokságokon a böhönyei fiatalok – dunántúli 
viszonylatban – tisztes hírnévre tettek szert sportsikereik révén. Egy-egy Marcaliban 
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szervezett járási levente verseny kimondottan ünnepnek számított, s rendszerint a böhönyei 
levente-sportolók sikereivel zárult. Jó képességű atléta volt – főként dobószámokban – Zóka 
József (súlylökés, gerelyhajítás, diszkoszvetés), aki a tanácsi rendszerben később a községi 
tanács vb. elnökhelyettese is volt. Ő a megyei atlétikai döntőn is eredményesen szerepelt. Az 
atlétikai futószámokban ad hoc jellegű benevezéssel indultak a böhönyeiek, akik önedzéssel 
készültek a járási versenyre, s ott váltakozó sikerrel szerepeltek. 
A birkózók szakszerű oktatásban részesültek. Juhász Károly Romániából Böhönyére került 
román birkózóbajnok irányította munkájukat. Juhász edző munkáját rövid idő alatt siker 
koronázta. Igaz, nagyon tehetséges versenyzőkre talált a böhönyei fiatal birkózók 
személyében. A dél-dunántúli bajnokságban szerepeltek és az egyik döntőn Szabó Kálmán és 
Hilbert Lajos bajnokságot nyert-, Farkas-Hegyi József és Hajas József birkózók pedig 
dobogós helyezést értek el súlycsoportjukban. 
A levente sport sikereinek titka – a korábban említett szempontok mellett még – a rendszeres 
edzés volt. 
A hetenkénti hivatalos levente foglalkozások ideje alatt, a sport szakcsoportok alapos 
edzésekben részesültek. Ezen kívül hetenként még egy edzést szerveztek számukra. 
A téli időszakban, az ún. holt idényben Strausz Lajos általános iskolai tanító irányításával már 
abban az időben megismerkedtek a labdarúgók a WM rendszer stratégiai és taktikai 
alapelemeivel. Ezeket a téli, elméleti jellegű foglalkozásokat tantermi, erőnléti edzésekkel 
hangolták össze. 
A 21 tagú levente fúvós zenekar Strausz Lajos pedagógus irányításával készült a község 
nemzeti-, és vallási ünnepeire, kulturális rendezvényeire, s igényes játékával üde színfoltot 
jelentett a község életében. 
A Strausz testvérek katonai behívása után Demes József hivatásos tűzoltó vette át a zenekar 
irányítását, mely a II. világháborús eseményekig működött. 
 

A túlértékelés veszélye nélkül 
megállapíthatjuk tehát, hogy 
az ifjúságot összetartó és 
szilárd alapokra helyezett 
levente-élet idején érte el 
Böhönye község sportja a 
tetőfokot 1945 előtt, mely 
sikersorozat további 
folytatásának a hazánkon is 
keresztülszáguldó II. 
világháború vetett véget. 
 
 
 

A képen az 1961-62-es járási bajnok focicsapat látható. A csapat tagjai balról jobbra: Zóka 
Lajos, Papp Gyula, Vörös Lajos, Tóth János, Madarász Endre, Mókher János, Novográdec 
János, Táncos Ferenc, Varga Imre, Klujber Lajos, Répási Imre, Papp Gyula. Gugoló sorban 
balról jobbra: Bertók Tibor, Bán István, Bogdán Imre, Szalai Sándor, Horváth Béla. 
A csapat tagja volt még Tamás László és Banicz Károly is, akik a képen nem szerepelnek, 
mivel akkor éppen katonai szolgálatukat teljesítették. 
 
Folytatása következik… 
 

Pálos József nyugalmazott tanár visszaemlékezései alapján, közreadta Molnár József  
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Háztáji –és a klímaváltozás 2010 nyarán 

   
Hát ez az év sem volt könnyű! Ezt már most, nyár vége felé bizton megállapíthatjuk, annak 
ellenére, hogy háztájink gyümölcseinek, terményeinek egy része még betakarításra vár. 
Én minden tavasszal úgy indulok – és erre biztatom töretlenül kedves olvasóimat is – új 
reményekkel, tervekkel, célokkal, hogy az idén aztán minden sikerülni fog, nem követem el a 
tavalyi (tavalyelőtti) hibákat, gondozom, ápolom veteményeimet, gyümölcsfáimat, szőlőmet 
meg különösen. Aztán, ha az időjárás (másoknál a természetfeletti lény) is úgy rendelkezik, 
szép és sok lesz a termény, bőséges a szüret. 
A természeti környezet - benne az időjárással – ugyanis sokkal nagyobb hatással van a 
mezőgazdasági termelésre, mint mi magunk. Egykori tanárom, a növénytáplálás professzora, 
számszerűsítette is lehetőségeink határát: a természet 80%-ot, mi legfeljebb 20%-ot tudunk 
befolyásolni a növénytermesztésben. Mivel a természet sohasem nagyon bőkezű, az emberi 
részt nekünk maradéktalanul biztosítani kell. Például, ha a természet a növény fejlődéséhez 
szükséges optimális életfeltételeknek (hőmérséklet, csapadék, fény, stb.) csak a 30%-
át biztosítja, akkor az általunk hozzáadott résszel is csak fél termésünk lesz. 
Aminek nem szoktunk nagyon örülni. Pedig lehet, hogy kellene. Legalább is, ha komolyan 
vesszük a klímaváltozás közeledtének, lehetséges hatásainak TV-ben hallható, újságokban 
olvasható híreit. Márpedig megfigyelve a közelmúlt időszakot (különösen folyamatában), el 
lehet gondolkodni: az utóbbi száz év tíz legmelegebb éve 1990. és 2008. közé esett! De mi is 
az a klímaváltozás? 
  
Klímaváltozás 
  
A 18. század végéig az ember és a természet kiegyensúlyozottan megfért egymással, nem 
tudtak egymás fölé kerekedni. Akkorra az ember hatalmas tudásra tett már szert, és ennek 
gyakorlati megvalósulásaként létrejött az ipari forradalom. Ezzel megkezdődött a természeti 
erőforrások kizsákmányolása, bányák, vasgyárak, mozdonyok, gőzhajók ontották a levegőbe a 
füst és korom mellett a széndioxidot. 200 év alatt 30% -al nőtt a levegő széndioxidtartalma, és 
a légszennyezés múlt század közepén rendkívüli mértékben felgyorsult: 1950-ben 1,6 millió 
tonna, 2003-ban már 7 millió tonna szén került a levegőbe (Láng, 2005.). Eközben a Föld 
felszínének átlaghőmérséklete majdnem 1 C fokot emelkedett, és a folyamat nem állt le. 
Melegednek a tengerek, olvadnak a gleccserek, gyakoribbak az erdőtüzek, csökken az 
állóvizek vízfelülete, tartós aszályok, helyenként pedig özönvizek jelentkeznek. Eltűnik a 
tavasz, rövidül az ősz, megváltozik az élőlények élőhelye: vonuló madarak telelnek át nálunk, 
vonulnak a gyomnövények (ki találkozott kertjében 20 évvel ezelőtt kövér porcsinnal?), új 
kórokozók jelennek meg (almástermésűek tűzelhalása), új kártevők jönnek (kukoricabogár, 
spanyol meztelencsiga). Ismerős jelek?  
Ma arról vitáznak a tudósok, hogy a globális felmelegedés a természet évmilliók során 
kialakult rendjéből fakad, vagy pedig az emberi hatások következménye. Valószínűleg 
mindkettő, sőt egymást felerősítve érvényesülnek. Mindenesetre elgondolkoztató, hogy az 
elmúlt száz évben a Föld népessége ötszörösére nőtt és elérte a 6 milliárdot. 
  
Nézzük, mit jósolnak a tudósok, milyen változások várhatók a termelési folyamatokban? 
  
A növénytermesztésben a vegetációs időszak (amely alatt a növények életfeltételei 
biztosítottak) 7–11 nappal meghosszabbodik. Az időszak kezdete (10 C fokos napi átlag) 10–
12 nappal, a vége 1–3 nappal korábban következik be. A nyugalmi időszak ennek 
megfelelően csökken, vele együtt a fagyos napok száma 12 –vel lesz kevesebb. A hőmérséklet 
különösen a téli hónapokban emelkedni fog, egyidejűleg nő az esélye a mediterrán jellegű 
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ciklonoknak. Az éves csapadék mennyisége már a 20. században is csökkent és a tendencia 
folytatódik: a tavaszi csapadék 20 -25%-al, az őszi – téli 12 -14 %-al lesz kevesebb, miközben 
a nyári változatlan marad. Igaz, a nyári csapadék eloszlása egyre romlik: hol sok esik 
egyszerre, hol hónapokig várhatunk majd rá.  
2050–ig várható következmények (Antal, 
2005)      
 - Nyáron 0,8 C fokos hőmérséklet-emelkedés   

- Télen 1-2.5 C fokos hőmérséklet-emelkedés 
- 10%-os napfénytartam növekedés 
- 20 – 100 mm csapadékveszteség 
- Vegetációs periódus 10 napos növekedése 

 Ami azt illeti, nem túl kedvezőek a kilátásaink!                                             
  
Mit tehetünk? 
                                                                                   A megáradt Rinya 2010 nyarán a Fő utcából nézve     
A válasz egyszerű, azt kellene tenni, amit falusi elődeink tettek: csak a feltétlenül szükséges 
energiát kellene felhasználnunk, és nem kellene a fölösleges szemetet utódainkra hagyni, 
természetre terhelni. Ez persze fogyasztói társadalmunkban csak álom. De azért játszunk el a 
gondolattal: a község napi kenyérszükségletét – kb. 500 kg - (ki tudja hol termelt búzából) 
kilenc pék szállítja. Az Illésmajorban fejt tej mennyit utazik mire nájlonzacskóban visszatér? 
A zöldséges pultokon magát kellető paradicsom szegedi vagy budapesti (persze oda is már 
szállították), és az alma, amit veszünk,valószínűleg Ausztriában termett. Fogalmam sincs, 
hogy mennyi húst (és honnan) hoznak a faluba, de hogy semennyit nem kellene az biztos! 
Kamionszámra érkezik száz kilométerekről a PVC–be csomagolt víz, nem is beszélve az 
„üdítő”-nek nevezett színes cukrozott levekről. (Pedig jó vizünk van és ezeknél olcsóbb!) 
Borogatjuk a mosógépbe a mosóport, calgont, öblítőt. „Hosszantartó friss hatás!” –harsogja a 
reklám, és elhisszük, mert el akarjuk hinni! Nézzék meg októberben a kukoricát szállító 
negyventonnás kamionokat: a négy égtáj felé viszik a terményt, füstöt, és port keverve, 
miközben a vasúti áruszállítás gyakorlatilag megszűnt. És persze mi magunk is autóval járunk 
munkába, boltba, vagy csak úgy! Ezekért a dolgokért azonban ne érezzenek bűntudatot. 
Sokkal nagyobb a felelőssége a nemzetközi pénzpiacoknak, a befektetők, a tőke 
kapzsiságának. Ők profitálnak belőle. De a számlát mi fogjuk fizetni! 
 
Mindentől függetlenül gondozzuk házunk táját, vessünk, ápoljuk zöldségeinket, virágainkat 
mert: 
 …  ha már elpusztul a világ, 
legyen a sírjára virág. 
 
Forrás: Vetésforgó.hu 

Hernesz Imre 
Agrármérnök, szaktanácsadó 

 
 

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, Fisliné Tamás Éva, Hernesz Imre, Hosszú Lászlóné, 
Kalocsai Katalin, Kovácsné Balogh Éva, Molnár József, Takács Balázs, Tóth Mihályné 
Megjelenik negyedévente.        Ára: 200 Ft 
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