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Képes tudósítások 

Iskolánk ballagó nyolcadik osztályai, osztályf�nökeik: Tóth Gábor és Cserné Gál Ágota 

Az iskolánk és óvodánk idén nyug-
díjba vonuló dolgozóinak kívánunk 
egészségben eltöltött, boldog nyugdí-
jas éveket: Kiss Károlyné vezet�
óvón�, György-Dávidné Zámbó Etel 
óvón�, Klauz Istvánné tanárn�

Els�áldozó gyermekek 2012-es évben: Bojtor 
Alex, Ballér Dzsesszika, Becsei Róbert és Tóth 

Tóth-Gábor László – életm�díj átadás 
2012. június 24-én vasárnap 10 órakor  

( Részletes írás a 4.-5. oldalon)    



1952. június 30-án láttam meg a napvilágot a 
Böhönyéhez tartozó Danai sz�l�hegyben. 1956 
�szén költöztünk a Bethlen Gábor utcai pici 
házba, ekkor már a húgom és az öcsém is meg-
született.  

Óvodába a F� utcába jártam (ma a Deákék há-
za). 1958-ban kezdtem az els� osztályt. Tanító 
nénink Paré Irén volt. A nyolcadik osztályt 
1966-ban végzetem, ahonnan Buni tanár Úr 
osztályf�nökünk ballagtatott el bennünket.   

Apu a FÖLDSZÖV 
felvásárló telepet ve-
zette, ezért természe-
tes volt az, hogy én is 
a szövetkezeti moz-
galom területén ta-
nuljak tovább. Így 
kerültem Szekszárdra 
a Bezerédy István 
Közgazdasági Tech-
nikum Kereskedelmi 
tagozat szövetkezeti 
szakára. 

Ez a négy év igazán szép emlékeket hagyott 
bennem. 

Érettségi után a kastélynál lév� szövetkezeti 
irodában kezdtem el dolgozni. Közben 1971-
ben férjhez mentem Nyers Lászlóhoz, aki szin-
tén ott dolgozott. 

1973-ban megszületett Norbert nev� gyermekünk, 
aki sajnos betegen jött világra. 3 évig gyesen voltam 
(akkor még nem lehetett otthon maradni 10 évig be-
teg gyermekkel), és úgy terveztük a férjemmel, hogy 
vállalunk még egy babát, aki sajnos 1 napos korában 
meghalt. 
Így aztán kénytelen voltam fizetés nélküli szabad-
ságra menni 1979-ig. Ekkor új háziorvos kezdete 
meg munkáját Böhönyén, Dr. Bognár Gyula szemé-
lyében. 

Az akkori tanácselnök Zóka László megkeresett, 
hogy 4 órás munkaid�ben orvos írnoki állást tud fel-
ajánlani Tamás Jánosné, Duci néni mellé, aki már 
sok éve körzeti ápolón�ként dolgozott. 
Munkahelyem a F� utca 4. szám alatti orvosi rendel�
lett. A munkámat (ami 4 óra helyett sokszor 7-8 óra 
volt) a férjem és a szüleim áldozatos segítsége mel-
lett tudtam végezni.  
Id�közben nagyon megszerettem az egészségügyben 
való felel�sségteljes munkát. Megismertem a betege-
ket és a mindennapos gondjukat, bajukat. Úgy érez-
tem, hogy a betegek elfogadtak, és talán meg is sze-
rettek. Olyannyira megtetszett ez a munka, hogy 
életcélommá vált. Ezért kezdtem el az általános ápo-
lói szakot Kaposváron, ahol 1984-ben végeztem je-
les eredménnyel. 

Amíg élek, sohasem felejtem el, amikor Duci néni 
el�ször kezembe adta a fecskend�t és a t�t, hogy ad-
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Nyers Lászlóné Ibi írását olvassák az alábbiakban, aki 2012. október 1-t�l végleg nyugállományba vonul  

"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben Ember lenni mindig, minden körülményben." (Arany János)  



jak be egy injekciót. 
Bizony remeg� kéz-
zel, de beadtam, azt 
hiszem nekem fájt 
jobban. Együtt dol-
goztunk majdnem 
10 évig. Nagyon jó 
kapcsolat alakult ki 
Dr. Nagy Lajosné 
gyógyszerészn�vel, 
a gyógyszertár dol-
gozóival, a véd�-
n�kkel: Negyedes 
Lászlónéval és Sza-
lai Sándornéval. 

1988-ban Dr. Bognár Gyula Szigetvárra költözött, 
és az új orvos érkezéséig Dr. Huszár Zoltán rende-
l�jében dolgoztam. 
1989 januárjától Dr. Szijártó Henrik került a II. szá-
mú orvosi rendel�be háziorvosnak. Ekkor már Duci 
néni betegsége miatt rokkant nyugdíjas lett, helyet-
te én lettem a körzeti ápolón�, orvos írnok pedig 
Molnár Józsefné Zóka Erzsi lett. Bizony nagyon 
sokszor kellett mennem betegekhez, ha esett az es�, 
ha fújt a szél, ünnepeken, de én ezt szívvel-lélekkel 
csináltam, nem csak azért, mert erre esküdtem fel, 
hanem azért is, mert nagyon a szívemen viseltem, 
viselem a betegek sorsát. 
A kötelez� injekció beadása, a vérnyomásmérés 
mellett arra is tudtam id�t szakítani, hogy az id�s 
emberekkel elbeszélgessek. A hétvégi ügyeletben is 
részt vettem, bizony sok ünnepet távol töltöttem a 
családomtól. 
1994-ben végeztem el a körzeti ápolói szakot. Ez is 
nagy megterhelést jelentett a családomnak, de a 
szüleim, férjem segítségével ezt is megoldottuk. 
Hajnalba keltem, ekkor tudtam tanulni. 
Szijártó doktor Úrban egy nagyon lelkiismeretes, 
áldozatkész orvost ismertem meg, akit betegei is 
nagyon szerettek. Munkabírásánál csak a lelkiisme-
retessége volt nagyobb. 

Id�közben Erzsi helyett Sip�cz Zsanett lett a 
munkatársam. Szijártó doktor Úrral 17 évig dol-
goztam együtt négy rendel�ben, az utolsó a park-
ban lév� rendel� volt.  
2006-ban, amikor polgármesternek választották, 
majdnem egy évig helyettesít� orvosokkal (Dr. 
Szálteleki Margaréta, Dr. Gáti Kornélia) dolgoz-
tam együtt. 
2007 augusztusában Dr. Magyar Marina töltötte 
be a megüresedett háziorvosi állást. A doktorn�t 
is nagyon megszerették velünk együtt a betegei 
is. Magas színvonalon, nagyon lelkiismeretesen 
végzi munkáját, három gyermeke mellett. 
2011. június 3-ig a parkban lév� orvosi rendel�-
ben dolgoztunk, majd miután elkészült az új 
egészségügyi centrum a pakolás, takarítás után 
már az új, 
minden 
igényt kielé-
gít� rendel�-
ben látjuk el 
körzetünk 
betegeit. 
2010 májusá-
tól új munka-
társunk van 
Babina Rená-
ta személyében (Zsanett gyesen van). Renáta is 
olyan ember, akit nagyon könnyen megszeretnek 
a betegek, munkáját lelkiismeretesen, kedvesség-
gel, türelemmel végzi. Teljes mértékben betölti 
azt a munkát, amelyet végleges nyugállományba 
vonulásom után fájó szívvel hagyok el 2012. ok-
tóber 1-t�l. 

Ez a rövid kis visszatekintés nem elegend� arra, 
hogy hivatásom minden mozzanatát elmondja, 
csak nagyvonalakban érintette az egészségügyben 
eltöltött pályafutásomat. 

Nyers Lászlóné Ibi  
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Natúr fa apríték ELADÓ! 
Böhönye Község Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében állít el� fa aprítékot, amely a 
kommunális csoport telephelyén megvásárolható. (Bethlen G. u. 39. telefon: 85/522-008) 

Árak: zsákolva 300 Ft áfás áron, csere zsákkal 200 Ft áfás áron, ömlesztve 800 Ft / mázsa 
áfás áron. Kiváló talajtakaró, a nedvességet tartja, hosszabb gyommentes id�szakot biztosít. 



Sokáig gondolkoztam azon, hogy e sorokat papír-
ra vessem. Bizonyára mindannyian emlékeznek 
édesapámra, Tóth-Gábor Lászlóra. Különleges 
ember volt. Különleges, hiszen nem sokan mond-
hatják el magukról, hogy egész életüket egyetlen 
munkahelyen, egyetlen hivatást �zve éljék le. A 
Böhönyei Általános Iskolában volt pályakezd�
pedagógus, és innen is ment nyugdíjba, amit tra-
gikusan rövid ideig élhetett. 
Én most nem az életér�l, munkájáról szeretnék 
írni, hiszen itt élt, dolgozott egész életében köz-
tünk, élete nyitott könyv volt mindenki számára. 
Mindenki ismerte, szerette, tisztelte. Miért is? 
Mert mindig meg tudott maradni annak, ami volt: 
egy igaz, �szinte embernek. 
Egy különleges fotóalbumot szeretnék kinyitni 
Önöknek, Nektek. Ez az album azonban nem lé-
tezik. Fizikailag valóban nem, de valójában sok-
szor vastagabb, mint a Révai nagylexikon. Az én 
fotóalbumom. Ezeket a képeket eddig csak én 
nézegettem. Ezek a képek édesapámmal kapcso-
latos közös emlékekb�l mutat be néhányat. 
1974. Testnevelés óra. Az els� tornaterem a régi 
Ady utcai óvoda helyén. Dohos 
tornasz�nyegszag, olajos hajópadló, izzadság, 
játék. Kidobó. Megszeretem a kézilabdát. 
1975. A Forbáth utcai ház építkezése. A nagypa-
pám a használt deszkákból húzza ki a szögeket, 
apuék betonoznak, az öcsémmel az el�z� nap ké-
szült betont öntözzük. 
1977. Kézilabda mérk�zés. Salakos kézilabda 
pálya. Mérk�zés, gól, öröm. Verejték, salak a 
szemben, a b�r alatt. Nem fáj. 
1979. A betonos kézilabdapálya építése. Meleg, 
izzadság, szóda. F�tt kukoricát eszünk ebédre. Az 
egész kézilabdacsapat segít a munkában. 
1984. A F� utcai háznál járdát betonozunk. Pos-
tás jön. Hozza a f�iskolai felvételi papírjait. Ki-
csit örülünk. A betonkever� még jár. Folytatjuk a 
munkát. Ez a dolgunk. 
1986. A „kis” iskola tornaterme. Egy nappal a 
f�iskolai szertorna bemutató el�tt. Ketten va-
gyunk. Apu megtanítja a kézenátfordulást. Más-
nap bemutató Pécsett. Sikerül. 
1989. március 17. Az els� unoka születése. A ko-
csi szervizben. Stoppal jön a kórházba megnézni 
az unokát. Délután a hegyen sz�l�t metszünk. 

1989. Egy nappal a vasvázas tornacsarnok átadója 
el�tt. Éjfél már rég elmúlt. Az utolsó vonalakat 
festjük a pálya padlóján. Mindenki fáradt és bol-
dog. Másnap átadás. 
2009. november. Kimegyünk a hegyre. Mindket-
ten tudjuk: utoljára. Tesszük a dolgunkat. Amiben 
tud, még segít. 
2009. december. Mosdós. Azt kéri, hogy az uno-
kák már többet ne jöjjenek látogatni. Mindketten 
tudjuk, miért. 
2010. január. A temetés el�tti nap. Kés� este. Fel-
megyek a lerombolt sportcsarnokhoz. Egy beton-
darab a kézben. Holnap a sírba teszem. 

Ezek, és a több kötetnyi többi kép úgy égtek be a 
memóriába, hogy azt semmilyen vírus nem képes 
törölni, vagy felülírni. 

Miért mutattam meg Önöknek, Nektek ezeket a 
fotókat? 

A testvéremmel arra az elhatározásra jutottunk, 
hogy oly módon állítunk emléket édesapánknak, 
hogy tevékenysége, szellemisége tovább éljen. 
Mivel majdnem egész életét itt élte, minden ide 
kötötte. Munkája, családja, hobbija, szenvedélye. 
Soha nem azt nézte, hogy mit kaphat a falutól, 
hanem azt, hogy mit adhat. Most is adni fog. 
Ezért a Böhönyei Takarékszövetkezetben 2012. 
május 8-án egy 200.000 Ft-os elkülönített, lekö-
tött számlát nyitottunk, azzal a céllal, hogy min-
den év június 27-én, László napkor egy böhönyei 
lakos elismerésben részesüljön. Ezzel nem titkolt 
célunk az is, hogy a böhönyei fiatalok számára 
olyan személyeket állítsunk példaképnek, akik 
Böhönyén élnek, dolgoznak. Életük, tevékenysé-
gük a fiatalok számára mintát ad, közéleti szerep-
vállalásuk a község számára el�remutató. Remé-
nyeink szerint egy közösségformáló szerepet is be 
fog tölteni ez a díj, ezért aki egyetért ötletünkkel, 
elképzelésünkkel, lehet�sége van arra, hogy név-
vel vagy név nélkül csatlakozzon kezdeményezé-
sünkhöz, hiszen ez az elismerés a miénk, 
böhönyeieké. Aki számára szimpatikus ötletünk, 
az a Takarékszövetkezet 11500016-00000220-
04922706 számlaszámra tehet felajánlást. 
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A díjról. Minden évben a lekötött összeg kamatai 
kerülnek felhasználására a díjazott elismerésére. 
Mivel ebben az évben ez még nem aktuális, ezért 
az els� év költségeit a testvéremmel közösen fog-
juk állni. 

A lokálpatritóta szellemiség és a díj céljaiban fog-
laltaknak megfelel�en felvettem a kapcsolatot a 
Böhönyei Fiatalok Kulturális Egyesülettel, a Bö-
hönyéért-Somogyért Egyesülettel, a Böhönyei 
Borbarát Körrel, a T�zoltósággal és a Sportegye-
sülettel, akik támogatták elképzelésünket. Mivel a 
díjat nem fiatal fogja kapni, de a fiatalok számára 
hordoz üzenetet, ezért az elkövetkez� években az 
� ajánlásukkal, és a civil szervezetekkel egyeztet-
ve kerül megállapításra a díjazott személye. 

Az alábbiakban szeretnénk pár szóval bemutatni 
az új Egészségügyi és Szociális Központ intéz-
mény együttesén belül m�köd� Id�sek Klubját. 
2011. nyarán költözött a Klub a Bethlen utcai 
épületb�l az intézmény nyugati szárnyába. A 
szép, új épületben, világos, tágas, barátságos kör-
nyezetben várjuk régi és leend� klubtagjainkat.  
Amit nyújtani tudunk: 
Pihenés, kikapcsolódás, beszélgetés 
Tisztálkodási lehet�ség 
Mosási lehet�ség 
Szabadid�s tevékenységek (olvasás, televízió, 
társasjáték, kézimunka) 
Rendszeres és id�szakos rendezvények, ünnepi 
megemlékezések 
Egészségmeg�rz� programok (2012.-ben pl.: in-
gyenes hallásvizsgálat, el�adás fényterápiás 
gyógymódokról) 
Igény szerint étkezés. 

A nappali tartózkodás és a szolgáltatások igény-
bevétele térítésmentes, kivétel ez alól az étkezés, 
melynek térítési dí-
jai a következ�k 
szerint alakulnak: 

2011. karácsony 
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Farsang 2012 

Egészségmeg�rz� el�adás 2012. 

Nyugdíj, ellátás összege Fizetend� térítési 
    díj 
0 Ft - 28 500 Ft  270,-Ft/nap 
28 501 Ft - 42 750 Ft  340,-Ft/nap 
42 751 Ft - 62 700 Ft   380,- Ft/nap 
62 701 Ft - 85 500 Ft  410,- Ft/nap 
85 501 Ft    460,- Ft/nap 

Szeretettel várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy 
szeretne bekapcsolódni a Klubunk életébe, részt 
venni kis közösségünk mindennapjaiban 

Id�sek klubja dolgozói 

Tóth-Gábor László – életm�díj 

Ebben az évben egy olyan személy fogja kapni a 
díjat, aki édesapám els� osztályának tanítványa 
volt. Igazából � nem is egy személy, hanem in-
kább egy külön intézmény volt a faluban. Min-
denki ismerte, tisztelte, szerette. Az elismerés 
2012. évi díjazottja: 

Kovács József (Bóbor) 

A díj átadására - a családja számára - 2012. június 
24-én vasárnap 10 órakor kerül sor a Festetics Pál 
Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola udvarán 
lév� kopjafánál. Sok tisztelettel és szeretettel vá-
runk minden érdekl�d�t. 

Tóth Gábor és Tóth-Gábor Tamás 



rendelkezésünkre bocsátották a csarnokot. 
Valamint május 26-án, szombaton az 
óvónénikkel, óvodásokkal és szüleikkel, 
valamint egyesületünk tagjaival közös 
szemétszedést tartottunk Böhönye közterületein, 
utcáin. Ezúton is köszönjük mindenkinek a 
részvételt.  
A nyár sportban gazdag lesz ismét, hamarosan 
felkerül a háló a strandröplabda pályára, így lehet 
majd röplabdázni. E hónapban tervezünk egy 
kerékpár túrát, június 23-án, szombaton. Err�l 
b�vebb információt a hirdet� táblákon, 
facebookon és a honlapunkon 
(www.bohonyifj.extra.hu) is el fogunk helyezni. 
A túrához bárki csatlakozhat, várunk sok 
szeretett mindenkit. Júliusban a IV. Summer 
kupa kispályás labdarúgó torna, augusztus elején 
pedig strandröplabda tornát szervezünk. Idén 
augusztus 4.-én pedig megalakulásunk 5. 
évfordulóját ünnepeljük majd. 
Az egyesület elnöki tisztségét a korábban 
beharangozottakkal ellentétben továbbra is én 
töltöm be.  
Kellemes nyarat kívánok mindenkinek! 

Beck Zoltán Lajos 
elnök 

A tavalyi évben megújult Dr. Forbáth Imre utcai 
játszótér használati szabályzatát ez úton tesszük 
közzé (természetesen a játszótéren hirdet� táblán 
megtalálható lesz hamarosan), felhívva a 
játszótéren tartózkodók figyelmét az alábbiakra: 

JÁTSZÓTÉR HASZNÁLATÁNAK 
SZABÁLYAI

A játszótér üzemeltet�je és tulajdonosa a 
Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület (8719 
Böhönye, F� u. 47.), valamint Böhönye Község 
Önkormányzata (8719 Böhönye, F� u. 26. Tel: 
06-85-522-004). 
A játszótér nyitvatartási ideje: Nyári id�számítás 
idején reggel 7 és este 22 óra közötti, a téli 
id�számítás idején reggel 8 és este 18 óra közötti 
id�szak. 
A játszóteret 14 éven aluli gyermekek 
használhatják, 10 év alattiak csak feln�tt 
kíséretében, és annak felel�sségével vehetik 
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A 2011. évi pályázati sikereink után idén is egy 
újabb, jelent�s pályázati sikert értünk el, ugyanis 
az Európai Mez�gazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és a Magyar Kormány 
társfinanszírozásával megvalósuló Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER 
forrásainak keretén belül „Helyi kulturális és sport 
értékek meg�rzése, eszközbeszerzés” 
kategóriában, „Kerékpárbeszerzés” címen 
1.552.509 Ft vissza nem térítend� támogatást 
nyertünk el.  
A támogatásból az egyesület 29 db teljesen 
felszerelt, nagyon jó min�ség� kerékpárt vásárolt, 
melyb�l 21 db az egyesületi tagok használatába 
került.  
Azonban ismételten nem csak magunkra 
gondoltunk, hanem jelen esetben a legkisebbekre 
is, ezért 8 db teljesen felszerelt, véd� sisakkal 
ellátott gyermek kerékpárt adtunk át az óvodások 
részére május 18-án, aznap, amikor a kerékpárok 
megérkeztek. Ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, 
hogy már óvodás korban megtanuljanak a 
gyermekek biciklizni, elsajátítani a környezetbarát 
közlekedés egyik legf�bb módját, így örültünk, 
amikor azt láttuk, hogy a gyerekek birtokba veszik 
az új bicajokat, és azokat örömmel használják. 
A kerékpárokat a Kopi Festék-Barkács szállította, 
és támogatta a beszerzést, így külön köszönet jár 
Kopácsi Zsoltnak és feleségének, valamint 
Böhönye Község Önkormányzatának, amiért 
el�finanszírozta nekünk a projektet, melyet az 
elszámolást követ�en fogunk megtéríteni az 
önkormányzat részére. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, a 
Magyar Kormány társfinanszírozásával, az 
Európai Mez�gazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében belül valósult meg.  

Idén ezen kívül két programot bonyolítottunk le. 
Az els� egy kézilabda torna volt 5 csapat 
részvételével, ezt március hónapban rendeztük 
meg a tornacsarnokban, melyet ezúton is 
köszönünk az iskola vezetésének, hogy 
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ezel�tt igazságtalan döntést hoztak az akkori világ 
nagyhatalmai. Országunk 72%-át elcsatolták, lako-
sainak 64%-ával lett kevesebb. Vasút vonal 22.081 
km volt, ebb�l megmaradt 8.364 km. Faiparunk 
90%-a és a nehézipar ugyan ilyen százalékban lett 
más ország java. Hát err�l az igazságtalan döntés-
r�l emlékeztek meg az ott lév�k. A m�sor 5 perces 
harangszóval kezd�dött, majd az énekkarral közö-
sen elénekeltük a magyar és a székely himnuszt. A 
felolvasások közben az irodalmi színpad diákjai és 
az énekkar szerepelt, majd Tóthné „Sárika” mon-
dott verset.  

S z e r e t n é m 
megköszönni 
G e l e n c s é r 
Judit tanárn�-
nek, az iro-
dalmi színpad 
d i ák j a in ak , 
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Egyesületünk az eltelt hónapokban sem tétlenke-
dett. A karácsonyi ajándékozást lebonyolító csa-
pat tagjaival heti szinten tartjuk a kapcsolatot, 
mivel az ország minden szegletéb�l vagyunk. 
Ugyanúgy heti rendszerességgel beszélünk a kül-
honi barátainkkal, hála a világháló nyújtotta lehe-
t�ségnek. 
Június hónapban részt vettünk a falunapon, ahol 
szépen szerepeltünk a f�z�versenyen, mivel egye-
sületünk  els� lett, leel�zve a  Hamutiprók csülök 
pörköltjét és az Ötye klub sz�zérméjét. A menü: 
Disznó pörkölt, „Marika nénis” tarhonya. Kö-
szönet illeti Újvári Gyulánét (Marika nénit). 

A recept: disznó hús, f�szerek, tarhonya, És nagy
-nagy  szeretet (ebb�l kell a legtöbb). 

Gyászos Trianon
Június 4-én 18 órakor a parkban megemlékeztünk 
a trianoni békediktátumról, arról, hogy 92 évvel 
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igénybe. A strandröplabda pályát korhatár 
nélkül bárki használhatja, 10 év alattiak csak 
feln�tt kíséretében, és annak felel�sségével 
vehetik igénybe. Iskolai, óvodai használatnál a 
kísér� pedagógus felel a használat rendjéért, a 
baleset megel�zéséért. A játszótér használói és 
feln�tt kísér�i felel�sek a játszóeszközök 
rendeltetésszer� és balesetmentes használatáért, 
a játszótér állapotának meg�rzéséért. Az 
eszközöket, berendezéseket rongálók anyagi 
felel�sséggel tartoznak az okozott kárért. 
A játszótéren a játszóeszközöket 
rendeltetésszer�en, az állapot meg�rzését 
szolgáló módon, állaguk sérelme nélkül lehet 
használni. A használat ingyenes. 
A játszótér használói a kerékpárjukat az erre a 
célra alkalmas kerékpártárolóban kell 
elhelyezzék. 
Munkavégzés céljából a játszótéren szolgáló 
munkagépek m�ködhetnek (pl. f�nyíró). 
A parkosított területek, játszó- és 
pihen�helyek megóvása minden természetes 
és jogi személy kötelessége. 
Tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás, 
valamint a szemetelés! 

Motorkerékpárral és egyéb gépjárm�vel behajtani 
tilos! 
Kutya és egyéb állat bevitele pórázon is tilos! 
Üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat 
bevinni tilos! 
Tilos minden olyan tevékenység folytatása, 
magatartás tanúsítása, amely mások nyugalmát, 
pihenését zavarja, a közerkölcsöt sérti! 
Tilos a "berendezési tárgyak" nem rendeltetésszer�
használata, rongálása!  
Tilos a telepített növényzet, fák, bokrok ágainak 
tördelése, csonkítása, károsítása. 
Reklámtárgyak, plakátok elhelyezése csak 
engedéllyel lehetséges. A játszótéren tilos focizni, 
és a strandröplabda pályán kívül azt bármely sport 
céljából használni. 
A szabályzat be nem tartása büntet�jogi 
felel�sséget von maga után!
A szabályzatban foglaltak betartását mind a 
tulajdonos önkormányzat, mind az üzemeltet�
egyesület arra feljogosított megbízottja, valamint az 
illetékes hatóságok ellen�rizhetik. Megszegésük 
szabálysértésnek min�sül. Szabálysértés esetén az 
önkormányzat rendeletében meghatározott 
eljárásrend az irányadó. 



Gönczöl Györgynek és az énekkarnak, Fisliné Ta-
más Évának, Tóth Mihálynénak, Nyers László úr-
nak, T�zoltó kollégáimnak, hogy méltó módon 
megemlékezhettünk e gyászos napról. 

Terveink

Nyárra tervezett feladatunk a csángó gyerekek 
meglátogatása Balatonbogláron, és szeretnénk �ket 
megvendégelni. Majd szintén ünnepségek és meg-
emlékezések szervezése és bonyolítása következik. 
�sszel részt veszünk a Nagyatádi Erdélyi kör éves 

beszámolóján (már évek óta meghívnak ben-
nünket). 
Októberben elkezdjük szervezni a testvér tele-
pülés, és lészpedi gyerekek karácsonyi ajándé-
kozását. 
Na de ne ugorjunk annyira el�re, hisz még el�t-
tünk az egész nyár. 
Köszönöm a megtisztel� figyelmüket, minden-
kinek szebb jöv�t, jó er�t, egészséget kívánok. 

Jasek Attila 
Elnök 
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Községünkben 2009 óta m�ködik a Böhönyei Pol-
gár�r Egyesület. A jelenleg 38 f�s taglétszámú ci-
vil szervezet alapfeladatai közé tartozik a közrend 
és a közbiztonság védelme, valamint a b�nmegel�-
zés. 

A szolgálat ellátását az a 15-20 f� végzi, akik ezt 
önkéntesen vállalták. A szolgálatokat változó id�-
pontokban látták és látják el a polgár�rök. Rendel-
kezésünkre áll egy LADA NIVA típusú, jó terepjá-
ró képességekkel rendelkez� gépjárm�, mely nagy-
mértékben megkönnyíti a munkát. Ezen kívül a 
polgár�rök rendelkeznek a szükséges ruházattal, 
kiegészít�kkel, és a Somogy Megyei Polgár�r Szö-
vetség által jóváhagyott polgár�r igazolvánnyal is. 

2011-ben összesen 985 óra szolgálatot teljesítettek 
a polgár�rök, ebb�l 601,5 órát önkéntesen, 383,5 
órát pedig rend�r mellett. A 2012-es évben idáig 
összesen 442 óra önálló szolgálatot láttak el a jár-
�rök. Figyelemmel kísértük a helyi rendezvények 
és ünnepek napjait, így kiemelt szolgálatot adtunk 
többek között a falunapon. Ugyanígy készülünk 
mindenszentek napjára, karácsonyra és szilveszter-
re is. 

M�ködésünket a helyi önkormányzat nyújtotta tá-
mogatásból, és pályázatokból tudjuk biztosítani. 
Köszönet illeti meg azokat a magánszemélyeket és 
vállalkozásokat, akik önszántukból nyújtottak se-
gítséget az Egyesületnek. 

2012. május 11-én megtartottuk az éves közgy�-

lést, melyen a megjelent tagok új elnökségi 
tisztségvisel�ket választottak, elfogadták az 
Egyesület új alapszabályát, jóváhagyták a 2011. 
évi beszámolót és a 2012. évi költségvetést. Az 
új elnökség tagjai: Bonczek Ágnes elnök, 
Mencseli Imre alelnök, Pável Beatrix titkár, 
Androsics Miklós szolgálatvezet� és Tóth Jó-
zsef gazdasági vezet�. Az Elnökség mellett m�-
ködik az Ellen�rz� Bizottság, illetve a Fegyelmi 
és Etikai Bizottság három-három f�vel. Az új 
alapszabály értelmében a civil szervezet székhe-
lye Böhönye, F� u. 47. számra változott. 

A lakosságnak lehet�sége van közvetlen módon 
kapcsolatot teremteni a polgár�rséggel, ha gya-
nús személyt, gépjárm�vet vagy közrendet és 
közbiztonságot sért� eseményt észlelnek a tele-
pülésen. A Böhönyei Polgár�r Egyesület tele-
fonszáma: 06/30/8634494

Ahhoz, hogy a települést és a településen lakók 
anyagi javaikat biztonságosabb körülmények 
között óvjuk és védjük, szükség van minden 
ember összefogására. Lehet�ség van bekerülni 
az Egyesületbe minden 18. életévét betöltött 
büntetlen el�élet� személynek, akik a település 
és saját anyagi javait óvni szeretnék. Írásbeli 
jelentkezéseket a T�zoltóságnál lehet leadni, 
majd minden jelentkez�nek írásbeli tesztet kell 
írnia. 

Bonczek Ágnes 
Elnök 



  HIRDETÉS  

A Festetics Pál Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola és Óvoda, Böhönye, F� u. 2. konyhája zöldsé-
get, gyümölcsöt vásárolna hatósági igazolással rendelkez� �stermel�kt�l. 

Az igazolást 4.000,- Ft egyszeri regisztrációs díj befizetése mellett a Marcali Kerületi Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-ellen�rz� Hivatal, Marcali, Béke u. 21/a adja ki.  
Ügyfélfogadás: h-sz-p 8-12-ig. 

Az átvételr�l érdekl�dni a 85/322-460 vagy a 30/417-1297 telefonszámokon, az iskola konyháján lehet 
hétf�t�l-péntekig 7-14 óra között. 

Várjuk a gazdák jelentkezését étkezési alapanyagok termeléséhez is. 
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Jelent�sebb versenyeredményeink a 2011/2012-
es tanévben 
Kaán Károly Természetismereti Verseny orszá-
gos dönt�: Horváth Boglárka 5.b 
Kisszámoló matematika alapm�veleti verseny 
Nemesvid: 
1.hely: Horváth Ákos 1.b 

Gelencsér Márton 3.b 
2. hely: Laki Bence 4.a 
3. hely: Benczik Norbert 2.b 
  Tóth Emese 3.a 

Futball: 
Leány III. kcsp. megyei I. helyezés, ezzel országos 
dönt�be jutás Telkibe 
Fiú II. kcsp.  V. helyezés 

Herman Ottó TITOK Országos Tesztverseny: 
5. hely:Varga Luca 5.a 
 Gelencsér Márton 3.b 
7. hely: Horváth Boglárka 5.b 
9. hely: Nagy Botond 3.b 

Kaán Károly Természetismereti Verseny Me-
gyei dönt�

1.hely: Horváth Boglárka 5.b 
3.hely: Horváth Ferenc 5.a 
4. hely: Kovács Adrienn 5.a 

Komplex anyanyelvi verseny Marcali: 
3.hely: Gelencsér Márton 3.b 
3. hely: Virág Zsombor 4.b 

Kutató Gyerekek Tudományos Köre Országos 
Dönt� – Ember és természet témakörben, ku-
tatás módszertan kategóriában: 
3. hely: Békési Lili 6.a 

Alapfokú matematika kistérségi verseny Mar-
cali: 
9. hely: Laki Bence 4.a 

TITOK Történelem Tesztverseny Budapest: 
8. hely:Bencze Balázs 8.a 
10. hely: Bódis Botond 6.b 

Történelem Országos Levelez� Verseny: 
2. hely: Tóth Laura 7. b 
3. hely: Hlava Emese 7.b 
5. hely: Bencze Balázs – Fejes Péter- Dézsi Márk 



8.a 
7. hely: Bódis Botond –Kovács Gábor- Tóth 
Máté 6.b 
9. hely: Békési Lili- Androsics Kinga- Vida Ve-
ronika 6.a 

Kálti Márk Országos Történelem Tesztver-
seny: 
8. hely:   Bencze Balázs 8.a 
10. hely: Bódis Botond 6.b 
    Bertók Martin 7.a 

Az országos versenyekre felkészít� nevel�k: 
TITOK Országos Történelem Verseny: Klauz 
Istvánné 
KGYTK, Herman Ottó TITOK Országos Teszt 
verseny: Dr. Szijártó Henrikné 
Kaán Károly természetismereti verseny, Her-
mann Ottó TITOK Országos Teszt verseny: 
Nagy Attila István 

Tanév végi híreink 
Tanévünk végére is szép számmal jutott ese-
mény. Az alsó tagozat „Gyógynövények a bará-
taim” cím� projekt programja után az 5. évfo-
lyam „Honfoglalás” projektje zajlott 3 héten 
keresztül, melyben a gyermekek megismerked-
hettek a honfoglalás korának történetével, élet-
módjával, szokásaival. Mindkét osztály lovaglá-
son is részt vehetett, és jurta építésben is szerez-
hetett tapasztalatokat. A projektet kivetítéssel, 
kiállítással, a kiállított rajzokkal és makettek 
megtekintésével, értékeléssel egybekötött ren-
dezvény zárta. 2012. május 25-én, pénteken 
Gyermeknapi programok voltak iskolánkban, 
így nagy siker� koncerten, bohóc fellépésen, 
táncel�adásokon szórakozhattak tanulóink. 
Emellett arcfestés, légvár, ugráló vár is fogadta 
a gyermekeket. A Diákönkormányzat minden 
gyermeket jégkrémre hívott meg. 2012. június 8
-án m�vészeti tagozatunk tartotta tanévzáró ün-

nepségét, melyen zongoristáink, nép és társastánco-
saink mutattak be produkciókat. A nagyszámú ér-
dekl�d� el�tt jutalomkönyvvel, oklevéllel ismertük 
el a kiváló munkát végz� tanulóink tevékenységét, 
s köszöntük meg a szül�k, fenntartónk segítségét és 
tanulóink munkáját.  
Ballagási és tanévzáró ünnepélyünkön szép szám-
mal jutalmaztuk arra érdemes tanulóinkat.  
Iskolánk „Becsületfalára” került Leposa Réka 8.b 
osztályos tanuló, jeles tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért, és kimagasló szorgal-
máért. 
„Jó tanuló, jó sportoló” címet ebben a tanévben 
nem adományoztunk. 

Intézményünkben, ebben az évben több pedagógus 
fejezi be aktív tanári, óvón�i munkáját. iskolánkból 
nyugdíjba vonul Klauz Istvánné, aki kiemelked�
tehetséggondozó tevékenységével minden tanévben 
megyei, országos szint� eredményeket ért el tanít-
ványaival. Óvodánkból búcsúzik Kiss Károlyné
vezet� óvón�, aki évtizedeken keresztül lelkiisme-
retesen látta el vezet� óvón�i feladatait. Búcsúzik 
György – Dávidné Zámbó Etel óvón�. Kiemelked�
munkát végzett csoportjában és az utóbbi években 
az intézmény gyermek és ifjúságvédelmi munkáját 
is magas színvonalon látta el. Tanévzáró és balla-
gási ünnepélyünkön átvehették az Emberi Er�for-
rások Minisztériuma által adományozott Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem kitüntetést. Mindhár-
muknak köszönjük a példaérték� munkájukat és 
nagyon boldog, aktív nyugdíjas éveket kívánunk. 

Véget ért a 2011/12-es tanév. Minden dolgozónk-
nak, szül�knek, fenntartónknak, a Szül� Munka-
közösség, Iskolaszék tagjainak, támogatóinknak 
köszönjük segítségüket, támogatásukat. A nyári 
szünetre jó pihenést, kikapcsolódást kívánok 
mindannyiuknak.  

Riba László 
igazgató 

ket. 
Ez után lázas készül�dés következett, hogy min-
denki a legjobb etet�anyagot keverje meg. 
A verseny 8 órakor kezd�dött elég nagy déli szél-
ben, ami nem nagyon hozta meg a halak étvágyát. 

A Pósai Horgászegyesület hagyományosan 
minden évben megrendezi horgászversenyét. 
2012. június 3.-án reggel 7 órakor gyülekeztek a 
megmérettetésre vágyó sporttársak. 
A nevezés és sorsolás után foglalták el helyü-
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Az er�s szél csak bosszúságot okozott a horgá-
szoknak.  
Hol a sapkát 
fújta bele a víz-
be, hol a szere-
léket vitte félre. 
A kedvez�tlen 
id�járás ellenére 
becsületesen 
végig küzdötték 
a három órát a versenyz�k. 

A mérlegelés 
után eredmény-
hirdetés követ-
kezett az alábbi 
helyezésekkel és 
értékes díjakkal. 

Feln�tt férfiak: 
Pozsega Zsolt 
Bausz Ferenc 
Rádics Ferenc 

Ifjúsági kategóriában egy induló volt: 
Ballér László 

Gyermekek: 
Molnár Dominik 
Pozsega Tamás 
Bertók Balázs 

A nap folya-
mán kifogott 
legnagyobb 
hal 670 g. 

A verseny végeztével páran még tovább horgász-
tak, tapasztalatot cseréltek, élményeiket mesélték.
Nagyon jó hangulatú kis nap volt. 

Tóthné Garai Márta 
Elnök 

Szeretettel köszöntjük Községünk újszülötteit: BOGDÁN MÁTÉ MÁRK édesanyja: HUSZÁR MÓNI-
KA, ORSÓS BRENDON KRISZTOFER, édesanyja: ORSÓS ERZSÉBET VERONIKA, BURUIAN ALEX 
édesanyja: CALANYOS MAGDOLNA, BOGDÁN KRISZTOFER IMRE édesanyja: ORSÓS LÍVIA, 
BANICZ MÁRK KRISZTIÁN édesanyja: TÓTH VIVIEN, GÁL ZALÁN DOMINIK édesanyja: MAGYA-
ROSI EDINA, KÁROLYI EVELIN JULIANNA édesanyja: KÁROLYI MÓNIKA, ORSÓS RAMÓNA BI-
ANKA édesanyja: ORSÓS ANNAMÁRIA, LAKI LETÍCIA édesanyja KROSZTICS RITA . 

Fájó szívvel búcsúzunk a közelmúltban elhunytaktól: RUMI JÓZSEF élt 69 évet, NAGY KÁROLY-
NÉ élt 93 évet, NAGY ISTVÁN élt 78 évet, BÖD� ZOLTÁN élt 72 évet, KISS TIBOR élt 54 évet, 
HORVÁTH JÁNOSNÉ élt 70 évet, ANDROSICS JÁNOSNÉ élt 78 évet, HORVÁTH JÓZSEFNÉ élt 
90 évet, MAGYAR FERENC PÉTER élt 78 évet. 
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2012. március 28. Húsvéti kézm�ves foglalko-
zás az iskola tanu-
lóinak részvételé-
vel. A gyerekek 
üdvözl�kártyát , 
fakanálbábot ké-
szítettek, és ha-
gyományos mó-
don festettek tojást 
és díszítették azo-
kat. 

2012. március 29. Internet fiesta, az internet-
kultúra népszer�sítését szolgáló világméret�
programsorozat, amelyhez könyvtárunk is csatla-
kozott. A 6. és 7. osztályos tanulók mérték össze 
tudásukat a „Papirusztekercst�l a CD-romig” cí-
m� vetélked�n. 

2012. március 31. A Böhönyei Fiatalokért Kul-
turális Egyesülettel együttm�ködve tartottuk a 
minden évben megrendezésre kerül� kézilabda 
tornát a sportcsarnokban. 

2012. április 14-t�l KRESZ tanfolyamnak ad-
tunk helyet, ezzel is segítve a helyi lakosságot. 

2012. április 18. az alsó tagozatos gyermekek 
tekintették meg a Szegedi Miniszínház el�adásá-
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ban a Táltos Jankó zenés mesejátékot.  

2012. április 23. Megemlékezés a Költészet 
napjáról  
„Van mondanivalónk…” címmel, helyi amat�r 
költ�k és írók saját m�veik el�adásával örven-
deztették meg egymást és a hallgatóságot. 

2012. április 25. Író-olvasó találkozó: Negyven 
év a New York-i Metropolitan Operában c. 
könyv bemutatója, amelyet Krénusz József, a 
Met néz�téri felügyel�jének visszaemlékezései-
b�l ismerhettünk meg. 

2012. május 16. Rendhagyó történelemóra ke-
retében Cs. Szabó István el�adása Árpád-házi 



Szent Erzsé-
bet életér�l 
és koráról. 

2012. május 23. Zsíros-Simon Mária költ�n�
Nagyk�rösr�l látogatott el hozzánk, hogy meg-
mutassa a fiatalságnak és az id�sebb korosztály-
nak is, hogy „hogy nevet, hogy sír és hogy mo-
solyog a lélek.” 

 Délel�tt az 
iskolában, a 6.-
7.-8. osztályo-
soknak mutatta 
b e  í r á s a i t 
„Olvass, hogy 
sikeres ember 
legyél” cím-
mel. 
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Délután 4 órakor pedig a feln�ttekkel ismertette 
meg életútját, köteteit, verseit, ami „A sikeres 
családok titka a nagyszül�kt�l az ifjúságig” cí-
met kapta. 

Dr. Savanyó Józsefné, Horváth Judit 
intézményvezet�, programszervez�
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Kedves Olvasók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
új Katasztrófavédelmi törvénybe foglaltak alap-
ján országos szinten a t�zoltóságok államosítása 
ez év január 1-t�l megtörtént, amely testületün-
ket is részben érintette. Április 1-t�l a t�zoltósá-
gunk névváltozáson esett át, új nevünk Önkor-
mányzati T�zoltóság Böhönye lett. Elérhet�-
ségünk nem változott. Az államosítás követ-
keztében önkormányzati t�zoltósággá alakul-
tunk, azonban a régi köztestületi forma gyakor-
latilag megmaradt, ami röviden annyit takar, 
hogy az önkéntes t�zoltó egyesületi tagjaink kö-
zösen látják el a napi 24 órás szolgálatot a f�ál-
lású t�zoltókkal. Riasztási normaid�nk 10 
percr�l 8 percre csökkent nappal / éjjel egy-
aránt, ami azt jelenti, hogy ennyi id� áll rendel-
kezésre maximálisan arra, hogy a gépjárm�fecs-
kend� a riasztást követ�en elhagyja a laktanyát. 
T�zoltás-vezet�i jogkörünk részben megvo-
násra kerül abban az esetben, ha a káreset 
felszámolásában hivatásos t�zoltóságtól érke-

zik a helyszínre segítség. Ilyenkor az irányítás 
átvétele részükr�l kötelez�. Teljes kör� fel-
ügyeleti jogkört a Marcali Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség gyakorol. Ennek következtében 
szigorodott az állami hivatásos t�zoltóságok ré-
szér�l a felügyelet, amely érinti a szakmai, gaz-
dasági és humán területet egyaránt. Az ellen�r-
zések id�pontja titkos, de havonta rendszeres. A 
t�zoltóságon a kiképzési tervnek megfelel�en 
naponta elméleti és gyakorlati foglalkozásokat 
tartunk az állomány részére. Továbbá közös 
gyakorlaton vettünk részt a Marcali küls� lakta-
nyánál, ahol a hivatásos t�zoltókkal közösen 
szerelési feladatokat hajtottunk végre. Havi 
rendszeres továbbképzésünkbe is bevontuk �ket, 
felkérve el�adások megtartására. 

Ez évben 46 alkalommal rendeltek el számunkra 
riasztást, amely közösen volt t�zeset és m�szaki 
mentés.  



Május 19.-én Fonyódon került megrendezésre az 
Önkéntes T�zoltó Verseny, amelyen idén 1 férfi 
csapattal vettünk részt, és 2. helyen zártunk. 

Június 9-én Balatongyörökön került megrendezés-
re az Országos Kismotorfecskend� Szerelési Baj-
nokság. Els� alkalommal vettünk részt szintén a 
férfi csapattal, ahol 28 csapat közül a 11. helyen 
végeztünk. Mivel ez volt az els� országos verseny, 
amelyen részt vettünk, így a pályával most talál-
kozhattunk el�ször. Szeretnénk minél el�rébb vé-
gezni a bajnokságban, így a felkészüléseinket heti 
2 alkalommal hajtjuk végre. 
Verseny további id�pontjai a következ�k: 
Sárosd             2012. július 7.�
Budapest 2012. július 21.�
Zalaegerszeg 2012. szeptember 29.�

Az állomány részére július 9-én szakmai kirándu-
lást szervezünk, melynek keretében a k�röshegyi 
Völgyhíd belsejét, valamint a dunaújvárosi Vasm�
napi munkafolyamatát tekinthetjük meg. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy továbbra is árusí-
tunk PB gázpalackot, a 11,5 kg-os (5.450 Ft) és a 
23 kg-os (10.900 Ft) hagyományos alumínium, 

valamint a robbanás biztos 11 kg-os (5.450 Ft) 
KEG gázpalack minden nap reggel 7:00 órától este 
21:00 óráig kapható! 

A közeljöv�ben terveink között szerepel a t�zoltó-
ság el�tti tér kamerarendszerrel történ� felsze-
relése, valamint a villamos lámpatestek korsze-
r�sítése az energiatakarékosság figyelembevétele 
mellett. Megkezd�dött a területünket határoló be-
ton kerítés dekorációs festése is, amelyet Bécs 
Vivien böhönyei lakos készít. Áldozatos munká-
ját ezúton is köszönjük! 

40 órás INGYENES T�ZOLTÓ TANFOLYA-
MOT indítunk, amennyiben érdekl�dés mutat-
kozik rá. Jelentkezési határid� június 25-ig sze-
mélyesen a t�zoltóságon, vagy a 06 85/ 322-217-
es telefonszámon. Feltétel nemt�l függetlenül a 
betöltött 17. életév. 

Ezúton gratulálunk Völcsei Viktóriának és Hor-
váth Péter parancsnok-helyettes Úrnak közös 
fiúgyermekük, Dominik megszületéséhez, aki 
egyben a legifjabb kis t�zoltó Böhönyén.  

Mencseli Imre 
Parancsnok 
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Hálás vagyok a Teremt�nek, hogy ötvenkét éve-
sen nyugdíjas lehettem. Ma már ilyen nem lehet-
séges. Jó munkahelyem volt, jó munkatársakkal. 
Mégis nagyon vártam a napot, mikor „szabad 
emberként” élhetem a napjaimat. Szinte az egész 
aktív munkásságomat egy munkahelyen töltöt-

tem. Ma már ez nem dics�ség. Akkor kitüntetés 
járt érte. A szövetkezeti mozgalomban töltött id�, 
- így emlegették, ha a munkaviszonyra utalóan 
megnevezték a hollétet. Többször megkísértettek, 
felkínáltak jobbnak ígérkez� munkaköröket, de én 
maradtam. Köt�dtem ahhoz a légkörhöz, ami ott 
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volt. Megbecsültek, szerettek, és én is szerettem a 
munkatársaimat. 
Egyszer valaki azt mondta: - nem a szeretet fontos 
egy munkahelyen, hanem a tisztelet. Nem vitat-
koztam, akkor sem és most sem mondok ellent 
ennek a kijelentésnek, de a véleményem szerint 
egyik sem létezik a másik nélkül.  
Szép emlékeim vannak abból az id�b�l. Sajnos 
egyre kevesebben vagyunk, akik emlékszünk a 
félévenként megtartott „Ünnepélyes termelési ta-
nácskozásokra”, az év végi közgy�lésekre, az 
évente megismételt kirándulásokra (országon be-
lül és országhatáron kívül). Talán ezek az alkal-
mak kovácsolták eggyé a munkatársakat. 
Sajnos ez a munkahely végleg megsz�nt. Ma már 
sehol nincs olyan felirat a faluban, ami arra utalna, 
hogy volt egyszer egy ÁFÉSZ. Azért az én ko-
rombeliek még mondják néha, hogy a „vasbolt 
sarkon”, vagy a „cip�bolt sarkon”, az „ÁFÉSZ 
irodánál”… 
Bocsánat a nosztalgiázásért. Tulajdonképpen arról 
akartam írni, miért is örültem a korai nyugdíjas 
létnek. Fiatal voltam, legalábbis annak éreztem 
magamat. Tenni szerettem volna még valami 
hasznosat, valami jót, csak úgy, a magam örömé-
re. A tenni akarásomnak hamar útját állta egy ha-
lálosnak mondott betegség, amivel meg kellett 
birkózni. Isten segítségével sikerült. Akkor rájöt-
tem arra az egyszer� dologra, hogy nem magun-
kért élünk ebben a világban. Rájöttem, hogy min-
den egy, csak mi emberek soknak látjuk. Az id�k 
során az egységlátásunk eltorzult. Különállónak 
érezzük magunkat, és úgy is élünk. Pedig aki 
megtapasztalja az egységbe tartozás magasztos 
érzését, attól kezdve már csak úgy szeretne élni. 
Jó esetben az ember erre csak úgy magától rájön. 
Rosszabb esetben a sorsa alakul úgy, hogy meg 
kell tapasztalni, senki nem több vagy kevesebb a 
másiknál. Senki nem rossznak születik, valamiben 
mindenki nagyon jó, csak mi emberek nem a jót 
vesszük észre. Sajnos a „más szemében a szálkát” 
- mondást nem tudjuk félre tenni. Ha valaki beteg-
ként kórházba kerül, ott szembesül azzal, hogy 
minden ember egyforma. Elesett, kiszolgáltatott, 
beteg. Mindegy, hogy mi a jelenlegi vagy mi volt 
a foglalkozása. Elt�nik a különböz�ség. Egyet 
akarnak, meggyógyulni, mert az élet küzdelmes és 
szép. Mi pedig szeretünk élni. Tenni valami szé-
pet, valami jót. A családunkért, magunkért és má-

sokért. A sors mindig bíz ránk feladatot. Annyit, 
amit meg tudunk tenni, amekkorát elbírunk. Meg 
kapunk hozzá minden segítséget, csak észre kell 
venni, élni kell vele. 
Az elmúlt tizenhat évre, mint életem nagy ajándé-
kára tekintek vissza. Volt id�m mindenre. Hódol-
hattam a szívemhez közel álló tevékenységeknek. 
Kézm�ves tevékenységet folytattam. Vállalkozó-
ként, majd hobbi szinten. Amat�rként írogatok 
verseket, novellákat, meséket. Írásaimat antológi-
ákban is olvashatták. A negyedévenként megjele-
n� újságba is bekerül egy – egy versem.  
A karitatív szellemiségemet sikerült a lányomba 
átörökíteni, és a családommal is elfogadtatni. Kö-
telességemnek érzem a segítségnyújtást. Segíteni 
sokféleképpen lehet. Néha elég csak annyi, hogy 
meghallgassuk embertársunkat, aki nehéz helyze-
tét szeretné elmondani. Egy szép szó, egy simoga-
tás semmibe nem kerül. Most éppen azzal foglal-
kozom, hogy minél több ember megismerje a 
gyógynövények, a gyógy gombák jótékony hatá-
sát. A gyógynövényekr�l nem lehet megfeledkez-
ni, hiszen az akác illata, a bodza fehér virága fel-
hívja magára a figyelmet. A réteken már bimbós a 
cickafark, a lándzsás útif�. A pásztortáska üdén, 
frissen kínálja magát. Kinyitott Isten patikája. 
Ezen a tavaszon is voltam iskolás gyerekekkel 
gyógynövényt gy�jteni. Egyedül is szívesen járok 
a természetben. Nincs annál jobb, felemel�bb ér-
zés, mint mikor állok egy rét közepén. Felettem az 
ég, alattam a föld, közte meg ott vagyok én. Kitá-
gul a látóhatár. Érezni lehet a létezés lényegét. 
Nem gondolok rá, hogy hány éves vagyok, hogy 
rohan az id�, hogy mit hoz a holnap. Jó így lenni, 
érezni, hogy az élet szép. 
Így telnek nyugdíjas napjaim. A gazdasági válsá-
got én is és a családom is érzi. Beosztóbban kell 
élni, de úgy, hogy még a kevesebb�l is tudjunk 
adni, ha utunkba kerül valaki, aki segítségre szo-
rul. Én már tudom, hogy nem a magaméból adok, 
hiszen én is mindent úgy kaptam. Kaptam annak 
idején lehet�séget, hogy tanuljak, dolgozzak, és 
nyugdíjas lehettem. Szóval mindent megkaptam, 
amivel teljesíthetem sorsfeladatomat.  
Tudom, hogy mindenki nem ért egyet velem, de 
ez sem baj. Egyszer minden élethelyzetet megta-
pasztalunk, ha hiszünk ebben, ha nem. Pillanatok 
alatt lehet az emberb�l gazdag vagy szegény. 
Ilyen a világ. A mi dolgunk csak annyi, hogy min-
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dig, minden id�ben tudjunk emberi módon visel-
kedni, a szó legnemesebb értelmében. 
Ha elolvasta soraimat a kedves olvasó, köszönöm. 
Ha nem érezte haszontalan id�töltésnek, akkor 
boldoggá tett. Írásomat gondolatébreszt�nek szán-
tam, hogy lássák, a nyugdíjas létért is hálával tar-
tozik az ember, és ez az id�szak sem a semmitte-
vés korszaka az emberi életnek. Megmutattam éle-
temb�l pár villanást, amit lehet elfogadni, lehet 
bírálni. Igyekszem elfogadó, befogadó lenni, mint 
fentebb írtam, egységre törekv� emberként próbá-
lok élni, hiszen minden egy, csak mi emberek sok-
nak látjuk. 

Most ezt az írást ajánlottam jó szívvel, szeretettel 
a kedves olvasónak. 

Hosszú Lászlóné 

Ebben a rovatban az elmúlt években két alkalom-
mal írtam id�járásunk várható átalakulásáról, a 
klímaváltozásról. Lassan, de biztosan fenyegeti a 
Föld minden él�lényét a közelg� h�mérséklet-
emelkedés, és talán még ennél is jobban a széls�-
ségesség, ami az évszakok elt�nésével, viharok-
kal, jéggel, fagyveszéllyel jár. 

Habár a valódi vészhelyzet kialakulását a tudósok 
30 – 50 évre teszik, saját b�rünkön tapasztaljuk 
jeleit. A tavalyi, különösen száraz évet egy még 
szárazabb tél követte. Ne tévesszen meg senkit a 
félméteres hó: ennek csapadéktartalma nem több 5
- 6 mm es�nél! Ez gyorsan lefolyt a talaj alsó réte-
geibe, és nyoma sem maradt, mire jött a februári 
fagyos id�szak, nemegyszer tartós mínusz tíz fok 
alatti hideggel, ami kitartott március elején is. Az-
tán két hét elteltével 20 – 25 fok melegben min-
denki sürg�sen vetni kezdett. Mindent, sorban, 
hiszen jó volt a talaj, könny� volt magágyat készí-
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Egyszer a dal… 

Te tudtad, hogy bohóc vagyok, 
Hogy néha magamon kacagok. 

Mikor lelkem sír ott belül 
Énem a porondon örül. 

A közönség felállva tapsol, 
Bennem kett�sség harcol. 

Mosolyt varázsolok arcodra 
Pedig szívem össze van karcolva. 

Heged�m húrja már szakad, 
A lélegzeted elakad. 
Én nevetve mondom, 

Van másik! 
A lelkem sír, de nem látszik. 

Ha kialszanak a fények 
A porondon egyedül vagyok, s félek… 

Félek szembe’ nézni magammal, 
Tetteimre ne gondoljak haraggal. 
Miattad hazudtam boldogságot, 

Hogy nevess, s szeresd a 
Világot. 

Hidd el, az élet csak játék, 
Hol a zaj egyszer dallá váll még.
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teni. Kevesen vették figyelembe a talaj h�mérsék-
letét, így gyakran okozott csalódást a korai vetés.

Nézzünk egy példát: a petrezselymet könny� ter-
melni, korai vetéssel jól fejl�dik, mégis idén 
majdnem mindenki újravetette egyszer – kétszer.  
Mi történhetett?  

Az él�lények – így a növényeké is – fejl�dése 
génjeiben el�re meg van határozva teljes életcik-
lusára. Ez a petrezselyem esetén 2 év, merthogy 
kétéves növény, csak az ember többnyire nem ad-
ja meg a lehet�séget a második évre, pedig a nö-
vény (és minden él�lény) legfontosabb feladata a 
faj reprodukciója, a szaporodás. A növények je-
lent�s részénél ez maggal történik, ami petrezse-
lyem esetén a második év végén jelenik meg, ma-
gába zárva az említett géneket, amelyek alig vál-
toztak az évezredek során (véletlenszer�en vagy 
nemesít�munka eredményeként). Az életciklus 

Klímaváltozás és a növényi stressz 



alakulására legnagyobb hatással az éghajlat van, 
minden növényt olyan éghajlaton lehet eredmé-
nyesen termeszteni, ami a származási helyéhez 
hasonló körülményeket biztosít. Jelen esetben 
mérsékelt éghajlati zóna szükséges, ahol négy 
évszakot különböztetünk meg, a telek csapadéko-
sak, átlagh�mérséklete 0 fok körül van, a tavasz 
fokozatos átmenetet és elegend� csapadékot biz-
tosít a száraz és mérsékelten meleg nyárhoz. E 
feltételek mellett az elvetett vagy elpotyogott ma-
gok kikelnek, és megindul a növény egyedfejl�-
dése. 

Az idén a márciusban elvetett mag kb. 40 %-os 
víztelítettség� talajba került az ilyenkor szokásos 
80-90 % helyett. Ez elegend� volt ahhoz, hogy a 
mag megduzzadjon, és gyökeret eresszen, levelet 
fejlesszen, de csak lassú fejl�dést eredményezett. 
Aztán berobbant a 30 fok, ami ellen a levélkék 
éppen kialakuló b�rszövete nem biztosított védel-
met, a növények megperzsel�dtek, kiégtek. Sem-
mi nem úgy történt, ahogy a petrezselyem geneti-
kájában meg van határozva erre a fejl�dési sza-
kaszra. Az ilyen helyzetekre a növény – csakúgy, 
mint minden él�lény- válaszokat keres. Az állat-
világban ez többnyire helyváltoztatást jelent, egy-
szer�en megkeresi a neki megfelel� id�járást, 
vándorolni kezd, más esetben zsírt raktároz, vagy 
bundát növeszt. De a növény helyhez kötött élet-
módú, más választ kell adni erre a helyzetre. Ez 
az állapot a stressz. 

A stressz, aminek felfedezése, kutatása egy ma-
gyar orvos, dr. Selye János nevéhez f�z�dik. Neki 
persze az emberi stressz volt a témája, és csak jó 
húsz évvel kés�bb adoptálták megállapításait az 
állat, majd a növényvilágra a növényélettan tudó-
sai. 
Pontos meghatározást is adtak: 
„A stressz az az élettani állapot, amelyben a nö-
vények növekedése, fejl�dése és szaporodása a 
fokozott környezeti terhelés miatt a genomban 
(génkészletében) meghatározott lehet�ségek alatt 
marad.” Ami a stresszt a növényben kiváltja, 
stresszornak nevezték el: „a stresszor a környezet 
egy eleme, amely a növények életében olyan vál-
tozást okoz, ami csökkent növekedésben, kisebb 
termésben, élettani alkalmazkodásban nyilvánul 
meg.” (forr: Osmond és mtsai) 
Az idézetben szerepl� „környezet egy eleme” le-

het – többek között- biotikus (pl. kártev�k, nö-
vénybetegségek) és abiotikus (pl. h�mérsékletvál-
tozás, vízhiány, stb.) Utóbbi kett� ráadásul egy-
mással kölcsönhatásban dolgozik: a magas h�mér-
séklet vízhiánnyal párosulva er�síti a kártételt, 
ugyanakkor pl. a fagy esetén a szárazság mérséke-
li a kárt. Ezek a tényez�k felismerhet�k voltak a 
petrezselyemnövény korai fejl�désében is, és fel-
ismerhet�k voltak a „stresszválaszok” is : 
- talajszinti aszályra vontatott, csökkent növeke-
dés, 
- hideghatás után csökkent a fehérjeszintézis, 
- fagyhatásra megsz�nik a tápanyagfelvétel, mert 
a vizet csak cseppfolyósan tudja hasznosítani a 
növény 
- végül a h�stressz hatására kicsapódnak a fehér-
jék, elhal a növény. 

De éppen ilyen fontos tényez� a vízhiány is. Tud-
juk, víz kell az elvetett magnak, hogy megduzzad-
jon, és feloldja a magban raktározott tápanyago-
kat, kés�bb a növekedést eredményez� fehérje 
el�állításhoz, majd amikor a növény növekedését 
befejezte és nekilát legfontosabb céljának, a sza-
porodás, fajfenntartás elindításának, nos, akkor a 
víz szállítja a növényben a tápanyagokat. Könny�
belátni, hogy víz nélkül nincs élet! A növénynek 
ugyanakkor a túl sok víz is ártalmas: vízborítás 
esetén a gyökerek nem jutnak oxigénhez, leállnak 
az élettani folyamatok, vagy a fellazult laza talaj-
ban nem tudnak megkapaszkodni. 

Ugye milyen nehéz sorsa van egy kis petrezse-
lyem növénykének? És ha belegondolunk, a fenti 
hatások mindegyike érte az idén tavasszal vetemé-
nyeinket. És még mennyi minden ezen kívül, ami-
r�l ne is beszéljünk. 

Látszik, nem csak nekünk, embereknek vannak 
problémáink az életben. 

Eredményes kertészkedést mindenkinek!       
        

Hernesz Imre 
Agrármérnök 

szaktanácsadó
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Egyesületünk április 20-án megtartotta vezet�ségi 
ülését, május 10-én közgy�lését. Az üléseken el-
hangzott az elmúlt évr�l szóló beszámoló, pénz-
ügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés valamint 
az idei tervek. Sajnos kevesen jöttek el a közgy�-
lésre, és sokan a tagdíjfizetéssel is el vannak ma-
radva. A civil törvény értelmében pedig kötelez�, a 
tagdíjfizetés elmulasztása a tagsági viszony meg-
sz�ntetését vonja maga után.  
A Mosoly-Mix csapat szerepelt az óvodai szül�k 
bálján, Iharoson és Böhönyén a falunapi m�soro-
kon és az óvoda májusfa kitáncoláson is. 
Részt vettünk a falunapi f�z�versenyen. Ételünk a 
második helyezést érte el. A m�sorban fellép�
segesdi Nyugdíjas Egyesület tagjait mi láttuk ven-
dégül étellel, itallal kínáltuk �ket. 
Az egyesületi tagok, a vendégként érkezett kutasi 
csapat és a betér� vendégek is jóíz�en ettek-ittak, 
jól érezték magukat.  
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A Mosoly-Mix meghívást kapott a július 21-i inkei 
Halászlé-f�z� napra és a vései Kovács Találkozó-
ra. A nyári „Családi délután” id�pontját még nem 
határoztuk meg, július végén vagy augusztus ele-
jén lesz. Az id�pontot kiplakátoljuk a faluban, és 
szeretettel várjuk a családokat egy kellemes, vidám 
délutánra. 

A Borbarát Kör védnökséget vállal a sz�l�hegyi 
emlékek meg�rzése érdekében. Ennek els� lépése 
a Kétsorosban 1873-ban felállított Lébár-
keresztnek nevezett k�kereszt áttelepítése a Falu-
ház kertjébe. A kereszt újraszentelése idén au-
gusztus 12-én délután 15 órakor lesz a Faluház-
nál, melyre szeretettel meghívjuk a község lakos-
ságát, különösen azokat, akik a nevezett területen 
éltek, vagy más módon voltak kapcsolatban a 
böhönyei sz�l�heggyel. 

Tóth Mihályné 
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Új tervekkel készülünk a hamarosan megjelen�
pályázatokra 
A nagy EU-s projektjeink közül az oktatási és az 
egészségügyi- szociális pályázatok teljesen lezárul-
tak. Jelenleg folyamatban van a Könyvtár - M�ve-
l�dési Ház (IKSZT) pályázathoz kapcsolódó elszá-
molások ellen�rzése. Remélhet�leg már csak na-
pok kérdése, hogy azt is lezárhassuk. A fenntartási 
id�szak valamennyi pályázat esetében kötelezettsé-
geket ró az Önkormányzatra, illetve a fenntartóra. 
Ezen kötelezettségek, vállalások teljesítésének 
nyomon követésének feladata az egyes intézmé-
nyek vezet�ire hárul, ugyanis a hivatali apparátus-
tól nem várható el az úgynevezett indikátorok nyo-
mon követése.  
Az élet nem áll meg, a jöv�re nézve is vannak ter-
veink. Próbálunk a lakosság igényeinek figyelem-
be vétele mellett tervezni. Így került most megter-
veztetésre a leend� buszváró (pályaudvar). Ugyan-
csak megterveztettük a ravatalozó átépítését is. Re-
mélhet�leg a nyár végén megjelen� falumegújítás-
hoz kapcsolódó pályázatokra sikerrel tudjuk be-
nyújtani. Ebben az esetben 2013. végéig akár meg 
is valósulhatnak a beruházások.  

Terveket készítettünk a körjegyz�i lakás folytatá-
saként garázsokra, valamint a buszpályaudvar mel-
letti Falatka büfé mellé, közforgalmú illemhely 
megvalósítására. Célunk, hogy a buszváró épületé-
ben lév� mellékhelyiségek megfelel�en kulturált 
állapotba tarthatóak legyenek. Valószín�leg, a be-
járat érmével fog m�ködni. A helyi és környékbeli 
„elit” részére készülne a külön álló illemhelyiség.  

Gyarapítjuk a községi vagyont 
Amint már sokan tudnak róla, árverési pályázat 
útján sikerült megszerezni a régi pártház épületét, 
(kés�bb abc-ként üzemelt) az Egészségügyi- Szo-
ciális Központ mellett. Rendbe hozása folyamat-
ban. Nemrég szintén árverés útján, a BÖH-BAU 
felszámolásából megvettük a BÖH-BAU, F� utca - 
József Attila utca által határolt ingatlanját (irodák-
garázsok). Az ingatlant 5.200.000 Ft-ért sikerült 
megvásárolni. Hasznosításának módjáról kés�bb 
lesz döntés, most az udvar rendbe hozása és az 
épületen belül, ismeretlen tettes vagy tettesek által 
okozott károk helyreállítása a feladat.  
Az iskola közt a 68-assal összeköt� Sz�l�hegy út 
mentén megvásároltunk, közel 0,5 ha ingatlant a 
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tulajdonosoktól, 90 ezer forintért. A terület rend-
be hozatala után m�velésbe vonásra került, köz-
munka programok keretében. Jelenleg is tárgyalá-
sokat folytatok ingatlan vétel tárgyában, olyan 
tulajdonosokkal, akik már nem tudják, vagy nem 
kívánják m�velni területeiket. Egy-két héten belül 
megindul a volt TSZ üzemanyag kút környékén 
megszerzett ingatlanok rendbe hozása is, mely 
után az a környék is sokkal rendezettebbé válik. 
Meggy�z�désem, hogy ezek az ingatlan szerzé-
sek, a település számára kifejezetten el�nyös, jó 
befektetések.  

Már most gondoljon a télre 
Igaz, hogy a nyár els�, h�ségt�l izzasztó napjait 
éljük, de felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét 
arra, hogy hamar megérkezik a tél.  
Kezdjenek takarékoskodni, gy�jtögetni, hogy 
megfelel� mennyiség� tüzel�vel rendelkezzenek.  
Felhívom a figyelmüket arra, hogy egyáltalán 
nem biztos, hogy a következ� télen is lesz a kor-
mányzat részér�l t�zifa juttatási akció. Az Önkor-
mányzatnak nem feladata a lakosság tüzel�vel 
való ellátása, ezért valamennyi körülmény mérle-
gelésével, csak nagyon indokolt esetben lesz mód 
arra, hogy kisegítésként kevés t�zifát osszunk 
természetbeni - szociális segély jogcímen. 

Dr. Szijártó Henrik 

Kertészkedünk 
A közfoglalkoztatás keretében igyekszünk minél 
több Böhönyeinek lehet�séget adni. Célunk, az, 
hogy a foglalkoztatottak kézzel fogható értékeket 
teremtsenek, így saját munkájuk eredménye tük-
röz�dik vissza.  
Miket termelünk? 0,7 ha: krumpli, borsó, káposz-
ta, paradicsom, cukkíni, csemegekukorica, sárga-
répa, hagyma, uborka, spárgatök, süt�tök. 
(képek a hátsó oldalon) 
Természetesen a növényvédelemr�l pontos per-
metezési napló vezetés történik. A termékek rész-
ben a helyi konyhára, másrészt a szomszéd tele-
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KÖSZÖNETET mondunk a lap elkészítéséhez nyújtott segítségéért: 
Békésiné Kiss Brigittának, Gaálné Horváth Piroskának, Urr Andrásnak és 

Gazdikné Kertész Katalinnak az anyakönyvi rovathoz nyújtott segítségéért.�
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pülések konyháira kerülnek értékesítésre. A több-
letet értékesítjük, de szándékunkban áll savanyí-
tani is. Jöv� évben még nagyobb területen kívá-
nunk gazdálkodni, els�sorban azért, hogy munka-
helyeket teremtsünk, másodsorban azért, hogy 
ezzel is segítsük a településünkön a kertek rende-
zettségét. Nagyobb zártkerti telkeket továbbra is 
várunk a tulajdonosok részér�l felajánlani az Ön-
kormányzatnak.  

Lengyel József János 
munkavezet�, kommunális csoport 

Veszélyes hulladék begy�jtés kiváló szinten 
teljesült 
Az el�re meghirdetetteknek megfelel�en május 
végén megtörtént a veszélyes hulladékok begy�j-
tése. A begy�jtés kiválóan sikerült, hihetetlen 
mennyiség� mérgez� és környezetkárosító anyag 
került beszállításra. A KVG Zrt. csak több fordu-
lóval tudta elszállítani.  
Íme, egy jó példa, hogy az értelmes összefogás-
nak környezettudatos gondolkodásnak milyen 
eredménye van. Ez a több tonnányi veszélyes 
anyag nem a településünket szennyezi, mérgezi, 
csúfítja, hanem a megfelel� helyre került meg-
semmisítésre, feldolgozásra. Bárcsak mindenki 
felfogná ésszel, hogy a szelektív hulladékgy�jt�
edényekbe csak a megfelel�, abba való hulladék 
helyezend� el. Nem igazán értjük azokat az 
„agyatlan” embereket, akik mindenféle konyhai- 
kommunális gy�jt�zsákokat, rongyokat dobálnak 
az üveg vagy m�anyag gy�jt� edényekbe. Az sem 
jó, ha mellé teszik. Inkább vigyék munkaid�ben a 
kommunális csoportnál elhelyezett konténerbe.  
Új szelektív gy�jt�szigetek létesülnek 
Napokon belül szelektív gy�jt�sziget kerül kiala-
kításra a vásártér sarkán, valamint a Tüzép mel-
lett. Kérjük, az ott él� lakosokat, hogy a célnak 
megfelel�en, kulturáltan vegyék igénybe és hasz-
nálják.  

Tóth János 
kommunális csoportvezet�



Április 4-én megtartott községi 
falunap képei 
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Látványtervek a 
ravatalozó és a busz-
pályaudvar fejleszté-

sei kapcsán 

Gondos kezek ápolják az ön-
kormányzati veteményes 

kerteket 
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