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V I .  ÉVFOLYAM 

Tanévnyitó képei 

Szeretettel gratulá-
lunk Jáger Kingának 
a tehetségkutató mű-
sorban való szereplé-

séhez, további sok 
sikert kívánunk! 

Az Erdélyi kirándulás képei (folytatás a hátoldalon) 



1931. április 11-én születtem Kakpusztán. Ez a 
puszta már nem az a puszta, amit ma láthatunk. 
A mai hatalmas erd�ség helyén házak álltak, 
mindenki a háza körül lev� földet m�velte. Ma 
azt mondanánk, tanyák voltak, 50-100-200 m-re 
egymástól. Szüleim körülbelül 10 ha-on gazdál-
kodtak, ennek javaiból neveltek föl mind a né-
gyünket. Annak ellenére, hogy mindkét fiútest-
vérem karja baleset következtében csonkoló-
dott, egyikünk sem távolodott el a földm�velés-
t�l. Bátyám, öcsém, húgom mindegyik tisztes-
séggel megtanulta mi a munka, mindegyikünk 
él, Isten kegyelméb�l. 
Amikor én az elemi iskolába jártam, akkor lett 
kötelez� a 8 osztály elvégzése, az 1929 el�tt 
születetteknek csak 6 osztály volt az el�írt. 
Kakpusztán önálló iskola m�ködött, egyetlen 
tanítóval és kb. 60 gyermekkel. Délel�tt és dél-
után is jártunk iskolába. Amikor télen iskolába 
indultunk, anyánk mindegyikünknek adott 2 
szem frissen sült krumplit, amit mi zsebre vág-
tunk. A legbundásabb keszty�nél is jobban me-
legített az a krumpli, amikor meg kih�lt, az is-
kolában megettük. A Tanító úr nagyon figyel-
mes ember volt. Arra is volt gondja, hogy ame-
lyik gyermek átázott lábbelivel érkezett, a lába 
köré tekert rongyot (kapcát) és a cip�t is meg-
száríthassa az iskolában. Akik kimaradtak a 6 
osztály elvégzése után, azok ismétl�be kellett 
járjanak, heti két alkalommal, 2 éven át. 
Hat tagú volt a családunk, a boltba járás, mint 
olyan, mégis szinte ismeretlen volt nekünk. A 
boltból csak sót, petróleumot, éleszt�t és cukrot 
vettünk. Vég anyagot, oltott meszet az utcai 
árusoktól szereztük be, egyéb minden mást 
megtermeltünk. Nekünk, gyerekeknek nyalánk-
ságra nem nagyon futotta, négy szem volt a vett 
cukor, és hozzá négy a gyermek. Mi kisebb ko-
runkban azzal segítettünk magunkon, hogy ami-
kor csak lehet�ség volt, gyógynövényt gy�jtöt-

tünk (porcikát, hársat, kamillát, ezerjófüvet, bodza-
virágot). Az érte kapott pénzb�l maradt egy kis nya-
lánkságra való. 
Akkoriban nagy szerepe volt a gyógynövényeknek, 
12 kilométerre, Nagybajomban volt az orvos, drága 

volt az is, meg a gyógyszer is. Az Aszpirin már ak-
kor is létezett, azon kívül azonban nem sok minden. 
Amikor betegek voltunk, anyánk ágyba parancsolt, 
Aszpirint adott, jól kiizzadtunk, ez volt a gyógymód. 
1,5 év korkülönbséggel születtünk, mivel a szül�k-
nek dolgozni kellett, mi egymásra is vigyáztunk. 
Emlékszem, talán 3 éves lehettem, amikor 1,5 éves 
húgomat vigyáztam a takarón a fa alatt. Bokros nev�
tehenünket nagyon érdekelte a baba, orrával ide-oda 
hempergette a földön, mire én sivalkodva szaladtam 
anyánkhoz, mert féltem, hogy a húgomat bántja 
majd a tehén (nem lett baj, anyám megmosdatta a 
húgomat, megetette, majd a nagy ijedelemre egy jó 
íz�t aludt a baba). Emlékszem egyszer 7-9 éves le-
hettem, nem nagyon akaródzott lejönni a meggyfá-
ról, pedig anyám kért, hogy menjek, és hozzak tökle-
velet a kacsáknak. Végül mégis rászántam magam, 
vittem a botom, mert a szüleim korán megtanították, 
hogy lehet védekezni a kígyók ellen. Mentem a ku-
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Addig kell megismerni az el�ttünk járó generáció életét, amíg élnek azok, akik nekünk azt él�szóval 

elmesélik. A mai fiatal feln�ttek, és a gyermekek számára elképzelhetetlen az az élet. Lassan megfe-

ledkezünk az öngondoskodásról, hozzászoktunk ahhoz, hogy életünk ügyeir�l, és gyakran megélhe-

tésünkr�l is mások gondoskodnak. Milyen volt az a régi világ? 

Lakatos Lajosné Margit néni mesél nekünk.



koricásban, hát látom ám, egy szép nyúl kuporog 
ott a barázdában. Gondoltam, jó lesz ez, anyám 
könnyebben engesztelődik a késés miatt, ezt a 
nyulat meg kell szerezni! Meg is lett a nyúl, de 
nem adta olcsón a bőrét, össze-vissza karistolta a 
kezeimet, de végül én győztem, büszkén vittem 
haza a vacsorának valót. 
A nyolc elemi után varrónő szerettem volna len-
ni, de mivel anyánk megbetegedett, nekem, mint 
legnagyobb lánynak kellett a helyébe lépnem. 
Amikor meggyógyult, akkor is otthon maradtam 
segíteni a gazdaságban. Édesapám a szántóföldi 
növények termesztése mellett jól értett a kertész-
kedéshez is. Éjjel 3 órakor indultak heti kétszer 
Kaposvárra a piacra, megrakodva paprikával, 
uborkával, borsóval…. ha úgy hozta a sor, anyám 
a hosszú úton kifejtette a babot, és azon frissiben 
el is adta. 
Akkoriban szigorú engedelmességgel tartoztunk a 
szülőknek, el kellett fogadni döntéseiket, nem 
volt könyörgés, hisztériázás, ha apánk valamire 
azt mondta, hogy az úgy lesz, annak úgy is kellett 
történnie.  
20 éves voltam, amikor későbbi férjem eljött hoz-
zánk nagybátyjával, hogy megkérjen engem. 
Előtte soha nem találkoztunk, csak a családjaink 
ismerték egymást. Apám nem ellenezte a dolgot, 
de kikötötte, hogy ősz előtt nem lehet esküvő. Így 
tesztelte, komolyak-e a vőjelölt szándékai, vár-e 
addig. Lajos eljött ősszel, így 1951 őszén házas-
ságot kötöttünk, és 55 évig éltünk együtt. 
Néhai férjem élettörténete is sajátságosan alakult. 
Apja szabót szeretett volna belőle, ezért beadta 
inasnak Böhönyén a Bazsó szabómesterhez, aki-
nek a műhelye a haranglábnál volt (most a Lancz 
Teri néni lakik ott). A lakása pedig a hegyszélben 
volt (ott, ahol most Schlemmerék laknak), innen 
a Bazsó köz elnevezése a hegyi lejárónak. Igen 
ám, de abban az időben, az iparos ember sem volt 
nagyon tehetős, ahhoz, hogy megéljen, földet, 
szőlőt műveltek ők is, amit zömmel az iparos le-
gényekkel műveltettek meg. Amikor Lajos édes-
apja érdeklődött a gyerek szabóságban való elő-
menetele iránt, az éppen vagy kapált, vagy per-

metezett, vagy más hegyi munkákat végzett. Az 
apja ezt látva kivette a szabóságból, mondván, 
hogy ilyesmi otthon is van. Ez után Lajos saját 
szorgalomból továbbtanult, levizsgázott, és 2 hé-
tig a postán dolgozott. Azért csak addig, mert ka-
tonának sorozták be. Amikor a háború szinte már 
véget ért, német egyenruhában jöttek hazafelé, 
aminek az ára 3 év orosz hadifogság lett. 
Amikor összeházasodtunk, a szőlőhegyben kezd-
tük közös életünket, én munkahelyre nem jártam 
ugyan, de nagyon sokat dolgoztunk a földeken. 
Teheneket tartottunk, a tejért házhoz is jöttek, 
csarnokba is vittük. Lajos nagyon ragaszkodott a 
szőlőhegyi birtokhoz, nehéz lenne számára látni, 
hogy már mindent szétloptak onnan. Régen az 
erdei munkák október 1-től március 31-ig tartot-
tak, ekkor Lajos az erdészetben dolgozott, de 
mindvégig megvolt a családi gazdaság állatokkal, 
földekkel. Ma már hihetetlen ebben a segélyekre, 
adományokra, juttatásokra épülő világban, hogy 
régen, ha fagy volt, aszály volt, jégverés volt, a 
család kikoplalta a jövő évet, nem volt biztosítás, 
családi ellátások, mégis volt családonként 4-5 
gyermek, egyforma szegénységben. Nagy hiba 
ebben az új világban, hogy szinte szándékosan 
szoktatják le az embereket a munkáról. Nem kell 
a kert, nem kell a föld, csak kérni kell, és ott a 
tüzelő, a segély, de mit kell tenni érte? Az embe-
rek faluról is a városba járnak vásárolni, ahelyett, 
hogy faluról vinnék oda a friss magyar árut. Na-
gyon nehéz lesz visszaállítani a munka becsületét. 
Mióta a férjem meghalt, csak apró állatokat tar-
tok, de a kertet most is művelem, nagyon elfára-
dok már, de mégsem cserélném el azt a jó érzést, 
amikor látom munkám gyümölcsét. A munka pa-
rancsol, minden napra jut a ház körüli tennivalók-
ból is. Amikor heti 1-2-szer elmegyek a boltba, 
szívesen beszélgetek ismerősökkel, TV-t férjem 
halála óta nem nézek, rádiót hallgatok, és olva-
sok, ha tehetem. Kívánok minden olvasónak jó 
egészséget, és munkában eltöltött hosszú, boldog 
életet.      

Margit néni 
Lejegyezte: Kovácsné Balogh Éva 

Oldal  3 

RÓLUNK NEKÜNK  

A DIÓ ÉS A DIÓFALEVÉL  

Ez évben is elszállítja az Önkormányzat a házak elé kitett, bezsákolt lombleveleket. 
Kérjük, SENKI ne  égesse a nyers lombot, óvjuk levegőnk tisztaságát. 

A lehullott dió azé, aki a fa alatt a füvet nyírja, és aki a lombot gyűjti. Tartsuk ezt nagyon szem előtt!!! 



Augusztus 3-án az egyesület csapata immár 12. 
alkalommal vett részt Nagyszakácsiban a pogá-
csasütő és főzőversenyen. Lilahagymás – bacon-
ös és tejfölös pogácsát sütöttünk, marhalábszár 
pörköltet főztünk gánicával. Az ételünket és a 
pogácsánkat is különdíjjal jutalmazta a szakmai 
zsűri. A pogácsaszaggató versenyen Bóka Ilus 
indult, és a 18 induló között a 4. helyet szerezte 
meg, ami nagyon szép eredmény. Sok ismerőssel 
találkoztunk, de új résztvevőkkel is megismer-
kedtünk. Sokat dolgoztunk, fárasztó nap volt, de 
jól éreztük magunkat, új barátokat is szereztünk, 
akik távolabbra is elviszik egyesületünk és tele-
pülésünk hírét.  
 
Augusztus 4-én a „Mosoly-Mix” csapat rövid 
műsort adott Segesden a falunapon, ahol  isme-
rősként fogadott bennünket a közönség, hiszen 
több alkalommal szerepeltünk már náluk. 
 
Augusztus 11-én tartottuk hagyományos „Családi 
nap” rendezvényünket. Ez alkalommal a volt 
Öregek Napközi Otthona volt a helyszín, hiszen 
most ott van a klubhelyiségünk. Készítettünk ri-
zses lecsót, sütöttünk pogácsát és süteményt, az-
zal kínáltuk a vendégeket. Volt többféle ügyessé-
gi vetélkedő, a csapatok tudását is felmértük a 
kvíz kérdésekkel, és akinek volt elég türelme, 
megtanulhatta, hogy hogyan lehet színes papírból 
szép virágokat hajtogatni. Sajnos most sem jöttek 
el annyian, mint számítottuk, de aki ott volt, na-
gyon jól érezte magát.  
 
Augusztus 15-én Nagyatádon első alkalommal 
került megrendezésre a „Nagyatádi Szilvanap” a 
városi Önkormányzat és az Erdélyi Kör szervezé-

sében. A nagyszabású, színes rendezvényre meg-
hívták a böhönyei Csillagösvény Egyesületet is. 
A résztvevő csapat 5 tagja a Böhönyéért-
Somogyért Egyesületnek is tagja. A főzőverse-
nyen sertéspörköltet főzött a csapat tarhonyával 
és káposztasalátát, savanyú uborkát kínáltunk 
mellé. Az ételünk 2. helyezést ért el. Az általános 
iskola irodalmi csoportja Gelencsér Judit vezeté-
sével gyönyörű, megható műsort adott, amit a kö-
zönség nagy tapssal és elismerő szavakkal kö-
szönt meg. A bemutatkozó „Borlovagok” között 
Hernesz Imre is szerepelt. Az iskolásokat szüleik-
kel együtt ebéddel és üdítővel vendégelte meg a 
csapat. A Borlovagokat, az egyesületi tagokat és 
családtagjaikat, valamint a Böhönyéről érkező 
erdélyi származású családokat és az érdeklődő 
ismerősöket is szívesen láttuk vendégül, örö-
münkre szolgált, hogy mindenkinek ízlett a főz-
tünk. A délutáni műsorban Jasek Attila egyesületi 
elnök és Nyers László elnökségi tag ismertették a 
Csillagösvény Egyesület tevékenységét, céljait. 
Elmondták, hogy évek óta már hagyományosan 
karácsonyi adományt visznek Csángóföldre. Az 
adományok nagy része ruhanemű és játék, de sok 
könyvet is vittek már, sőt iskolai padokat is. Kér-
ték a közönséget, hogy lehetőség szerint segítsék 
az egyesületet ebben a nemes tevékenységben. 
Nagyon örültünk, hogy részt vehettünk ezen a 
szívet melengető rendezvényen, ahol mindenki jól 
érezte magát, és reményeink szerint példát muta-
tott arra, hogy szükség van az összefogásra, mert 
csak úgy születhetnek mindenki számára előre-
mutató, hasznos dolgok.  
 

    Tóth Mihályné  
     elnök 
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BÖHÖNYÉÉRT-SOMOGYÉRT EGYESÜLET HÍREI  

JÁRÁSOK 

Csatlakozott szerkesztői csapatunkhoz Kovács 
Józsefné, Joli, Kiskorpád körjegyzője, az ő tájé-

koztatóját olvashatják az alábbiakban 
 

A lakosság számára még nem látható és érzékel-
hető az a folyamat, mely a közigazgatás átalakítá-
sa kapcsán jelenleg zajlik. 

Az átalakítás során létrejönnek a járások, mint az 
államigazgatás legkisebb területi egységei, más-
részt pedig közös önkormányzati hivatalok jön-
nek létre. A cél, hogy az önkormányzatok a lehe-
tő leghatékonyabban és gazdaságosabban bizto-
sítsák a lakosság számára az önkormányzati köz-
szolgáltatások sokféleségét, vagyis működőké-



pesebbé kell tenni az önkormányzati rendszert, és 
ennek következtében kell átalakítani a struktúrát. 
A járási hivatalok kizárólag államigazgatási fel-
adat- és hatásköröket vesznek át, a szervezeti in-
tegráció célja, hogy az ügyfelek terhei csökkenje-
nek, megvalósuljon minden járás területén az egy-
ablakos ügyintézés. 
 
Somogy megyében nyolc járás jön létre: Kapos-
vár, Siófok, Tab, Marcali , Fonyód, Csurgó, Barcs 
és Nagyatád székhellyel. 
A járási hivatalok szervezete törzshivatalból és 
szakigazgatási szervekből áll. A szakigazgatási 
szervek: gyámhivatal, építésügyi hivatal, állat-
egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazga-
tási szerv a falugazdász hálózattal együtt, földhi-
vatal, munkaügyi kirendeltség, népegészségügyi 
intézet.  Ezek esetében az ügyfelek számára érzé-
kelhető változás lényegében nem következik be, 
ugyanazon a helyen ugyanazokban az ügyekben 
járnak el, mint ezt megelőzően. 
Az un. törzshivatalok integrálják a kormányabla-
kot, a jelenleg már működő okmányirodákat, a 
kirendeltségeket (azokon a helyeken, ahol a lakos-
ság száma, igénye ezt indokolja), valamint a tele-
pülési ügysegédeket. 
A hivatalok elhelyezése kérdésében a tárgyalások 
folyamatban vannak. 
A járási hivatalok által ellátott feladatok tételes 
listáját nehéz lenne megadni, összességében úgy 
foglalható össze, hogy a jövőben az államigazga-
tási feladatok többségét az állam a saját szervezeti 
rendszerén keresztül fogja ellátni. Csak azok az 
ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi 
viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy ame-
lyekben nem országosan egységes szabályozás, 
hanem helyi mérlegelési lehetőség is van. 
Helyben marad pl. anyakönyvi eljárás, helyi adó-
val összefüggő igazgatási feladat, birtokvédelem, 
hagyatéki eljárás, nem alanyi jogon járó szociális 
ellátások, katasztrófavédelem. 
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SZERETETTEL GRATULÁLUNK 
 

Dr. Magyar Marina háziorvos és Dr. Magyar Imre gyermekorvos elsőszülött gyermeke Magyar And-
rás, ez évben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 

Dr. Magyar Andrásnak szeretettel gratulálunk, és sok sikert kívánunk. 
 

Amennyiben tudomásunkra jut, szívesen közöljük azoknak a nevét, akik befejezték tanulmánya-
ikat. Kérem, jelezzék a Szerkesztőség bármely tagja felé. 

Jegyzői hatáskörből elkerül a szociális  ellátások 
egy része, a gyámügy jelentős része, gyermek- és 
ifjúságvédelem,  hajléktalan ellátás, egyes közle-
kedésigazgatási  feladatok, hadigondozás, szemé-
lyi adat- és lakcím nyilvántartás. 
 
A járási hivatalok szervezetébe átkerülő okmány-
irodák továbbra is országos hatáskörrel rendel-
keznek, ami annyit jelent, hogy az ügyfelek az 
ország bármely okmányirodáját felkereshetik az 
okmányirodai ügyeikkel. 
 
Az ügyfelek jobb kiszolgálását segíti elő, hogy a 
kormányablakok reggel 8 órától este 8 óráig tarta-
nak nyitva. 
A járási hivatal feladatait az illetékességébe tarto-
zó települések tekintetében kirendeltségek és tele-
pülési ügysegédek útján is ellátja. Az ügysegéd, 
mint azt az elnevezése is mutatja, segítséget nyújt 
kérelmek, beadványok szerkesztésében, ügyek 
indításában, tájékoztatást, felvilágosítást ad. A 
településeken az ügyfélforgalomtól függően fog 
ügyfélfogadást tartani. 
 
Községünket a lakosság létszáma alapján nem 
érinti a másik lényeges átalakulás, mely Magyar-
ország önkormányzatairól szóló törvény alapján 
valósul meg. A jelenlegi polgármesteri hivatalok-
ból, illetőleg körjegyzőségekből legalább 2.000 
fő lélekszám alapján szerveződő közös önkor-
mányzati hivatalok jönnek létre a járások határain 
belül. Somogy megyében a jelenlegi 105 hivatal-
ból kb. 55-60 hivatal jön létre 2013. január 1-re. 
Az önkormányzati hivatalok a helyi közügyek 
intézését látják el, racionálisabb munkamegosztás 
alapján. A hivatal élén a jegyző áll, munkáját al-
jegyző segíti. A leendő közös hivatalokról az ön-
kormányzatok önként állapodnak meg, a megyé-
ben ezek a folyamatok most zajlanak.  

 
Kovács Józsefné Joli 



módszerekkel tud csak védekezni, kellő 
bölcsességgel.  
 
Európai mobilitási hét: 
Az Európai mobilitási hét Cartájához tavaly is 
csatlakoztunk. Szeptember 22-én szombaton 
tervezünk nagyszabású kerékpár túrát, remélem 
az időjárás kedvező lesz, és még a tavalyinál is 
jóval többen veszünk részt e közös programon. A 
túra szervezője Tóth Gábor tanár úr. Szeptember 
16. és 22. között kérjük, hogy aki csak teheti, 
gyalog vagy kerékpárral közlekedjen. Lesznek az 
óvodások számára is programok. Szeptember 22-
én a Diófa utca lezárásra kerül, kivétel 
célforgalom. Természetesen, mindezen 
intézkedések jelképesek, és ezek arra hivatottak, 
hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmód 
fontosságára. 
 
Iskola, óvoda: 
Riba László igazgató úr megbízatása 2012. 
július 31.-ével lejárt. A Festetics Pál Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
intézményvezetői feladatait 10 éven keresztül 
látta el. Az intézményvezetőként végzett 
munkáját tisztelettel megköszönjük. Jövőbeni 
tevékenyégéhez sok sikert, egészséget kívánunk. 

Dr. Szijártó Henrik 
Böhönye község polgármestere 

Oktatási Társulási Tanács elnöke 
 
A Parlament döntésének eredményeként, az 
iskola működtetője a Magyar Állam lesz. Hogy 
Önkormányzatunk vissza tudja-e igényelni 
működtetésre, ezt ma még nem tudom 
megjósolni, most vannak egyeztetés alatt a 
gazdasági elemzések és a jogszabályok. 
Mindamellett meggyőződésem, és harcolok is 
érte, hogy a mienkhez hasonló egységes iskola – 
óvoda -konyha, mint intézmény ne kerüljön 
feldarabolásra. Az óvodában új vezetőnő és egy 
új óvónő került kinevezésre. Munkájukhoz sok 
sikert kívánok. Az iskolában az igazgató 
választásra kiírt pályázat nem zárult 
eredménnyel, így az új igazgató kinevezéséig 
megbízottként Baráth Berta Katalin vezeti az 
intézményt. Mint tudják igazgató helyettesként 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK RÖVIDEN 

Járdaépítés: 
Ebben az évben a Belügyminisztériumhoz 
pályázatot nyújtottunk be, melyen 5 millió 300 
ezer forintot nyertünk járdaépítésre, gépek 
vásárlásához. Vettünk betonkeverőt, 
áramfejlesztőt, lapvibrátort, szalagfűrészt. A 
Csokonai és Kölcsey utcában készülnek járdák. A 
járdák alapjának kiásása megkezdődött, 
adminisztratív okok miatt azonban a tényleges 
építést, betonozást csak később kezdhetjük. Mivel 
november végére vállaltuk a teljesítést, az időjárás 
függvényében elképzelhető, hogy az ott lakó 
férfiaktól társadalmi munka végzését kérjük, de 
csak akkor, ha a határidővel megszorulunk.  
 
Szeméttelep rekultiváció: 
Aki a temető felé jár, jól láthatja, hogy 
folyamatosan zajlik a felhagyott szeméttelep 
rekultivációja. Helyén rendezett viszonyok 
alakulnak ki. Felkérem az olvasóközönséget, és 
mindazokat, kiknek hírül adják kérésemet, hogy 
közösségünk érdekében haladéktalanul jelentsék 
be azokat, akik lustaságból, trehányságból a 
szemetüket településünkön bárhol lerakják. Ide 
értendő az építési törmelék is. Nem árt figyelni 
azokra is, akik a kulturáltság olyan alacsony 
szintjén állnak, hogy mindenféle kommunális 
szeméttel töltik meg a szelektív hulladékgyűjtőket. 
Legalább szóljunk rájuk.  
 
Idegen családok betelepítése:  
A szerkesztők kérték, hogy írjak erről, bár nem 
akartam, mert számomra régen ismert, hogy az 
emberi rosszindulat és hülyeség határtalan. Néven 
nevezett személyek hirdetik és közvetítik, hogy 
súlyosan leromlott szociális helyzetű idegen 
családok betelepítésére kötöttem/kötöttünk 
megállapodást. A hír minősítse a terjesztőit. 
Hiszem, hogy Böhönye lakosságának döntő 
többsége kézlegyintéssel és rövid megjegyzéssel 
reagál a hallottakra. 
Mindazonáltal sajnos nincs jogom és jogunk 
megakadályozni, hogy akár a faluban, akár a 
zártkertekben bárki ingatlant vásároljon, és oda 
akár többedmagával betelepüljön. A szabad 
költözés joga nemcsak magyar, hanem EU-s 
alapjog is. Ezek ellen közösségünk más 
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Délután párhuzamosan követték egymást a progra-
mok. A színpadon gyerekműsorok, táncok, majd a 
környező települések egyesületei, dalkörei léptek 
fel. A rendezvény melletti téren lehetett lovagolni, 
íjászkodni, a kisebbeknek ott volt a légvár és a 
körhinta. Egész nap kézművesek, fagylaltosok, 
kürtöskalácsosok árulták jobbnál jobb és fino-
mabbnál finomabb portékáikat. Szászfalvi László 
országgyűlési képviselő beszéde után felkértek 
bennünket, beszéljünk egy kicsit egyesületünkről 
és munkánkról. 
Nyers László és jómagam 
ismertettük a jelenlévőket 
munkánkról, és ami most 
már megint aktuális lesz, a 
testvér település és a Lész-
pedi gyerekek karácsonyi 
ajándékozása. 

CSILLAGÖSVÉNY EGYESÜLET 

„Csillagösvény” Böhönye A Határon túli Magya-
rokért Egyesület 2012. szeptember 15-én részt 
vett Nagyatádon az ottani Erdélyi kör rendezésé-
ben megtartott „Szilva napon”. Nagyon szép és 
felejthetetlen napnak lehettünk részesei. Hisz 
egyesületünk és iskolánk irodalmi színpada is 
képviseltette magát. Irodalmi színpadosaink 
Gelencsér Judit tanárnő vezetésével nagyon szép 
műsorral kedveskedtek, könnyet csalva a jelen 
lévők szemébe. Egyesületünk pedig a főzőver-
senyben jeleskedett, és az előkelő 2. helyet sze-
reztük meg. Az ott elkészült étel íziben el is fo-
gyott, amivel irodalmi színpados gyermekeinknek 
és az őket elkísérő szülőknek kedveskedtünk. De 
nem maradtak éhesek a borlovagok sem, mert 
azért ők is meg tudták kóstolni a finom remekmű-
vet. Ami nem volt más, mint sertés pörkölt tarho-
nyával na, és az elmaradhatatlan káposzta saláta. 
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végezte munkáját, az igazgatói állásra pályázni 
sem volt szándékában. Az oktatás-nevelés 
mindettől függetlenül akadálymentesen zajlik, 
láthatóan pedagógusok és a többi dolgozó is 
összefogottan végzik munkájukat. A cél, hogy 
az intézmény működése során ténylegesen 
megvalósuljon a magas szintű oktatói-nevelői 
munka, melyhez azonban a szülők felelős 
hozzáállása is szükséges, amelynek nem abból 
kell állnia, hogy védem a gyermekemet foggal-
körömmel, mérlegelés nélkül, hanem abból, 
hogy elfogadják azt a vitathatatlan tényt, 
miszerint a pedagógusok hivatásuknál fogva 
gyermekeik testi-lelki és szellemi fejlődésének 
elősegítését segítik.   
 
Játszótér: 
Tudok róla, hogy problémát jelentett a játszótér 
rövid, időleges lezárása. Tájékozódtam az 
ügyben. Lezárásra azért került sor, mert barbár 
módon nagyobb gyerekek és egyes szülők is 
komoly károkat okoztak a telepített játékokban. 
Ennek következtében egyik-másik használata 
balesetveszélyessé vált, meg kellett javítani. 
Tudjuk, hogy a szülők és gyerekek többsége 
örömmel vette birtokba az új játszóteret, ami 
több, mint 10 millió forintba került. Sajnos, ha 

kevesen vannak, akkor is komoly károkat tudnak 
okozni azok, akik rongálnak, a játszótéren italoznak, 
dohányoznak, állatot visznek be, és rendeltetésüktől 
eltérő módon használják a játékokat. Figyeljünk 
rájuk, rójuk meg őket, és ha nem segít, 
haladéktalanul értesítsük az illetékeseket. Vannak, 
akik ezekért a közösségi célt szolgáló 
létesítményekért őszinte elhivatottsággal sokat 
dolgoztak. Az ott lévő vagyon viszont közvagyon.  
 
Eladtuk a Kossuth utcai óvodát: 
Majd egy éves egyeztetés sorozat után sor került a 
Kossuth utcai volt óvoda eladására. A vevő a 
Református Egyház. Reméljük, szép és kulturált 
környezet kerül kialakításra ezen a helyen is.  
 
Széchenyi utcai építési törmelék depó: 
Remélhetőleg néhány napon belül megkezdődik az 
ott összegyűlt törmelék gépi feldolgozása és 
kiszállítása a hegyi utak meghatározott szakaszán 
előkészített területre. A törmelék lerakat helyén 
teljesen rendezett, tiszta terület kerül kialakításra, 
ahol a lakosság részére a jövőben is TILOS lesz 
bárminemű hulladék és törmelék elhelyezése.  
2012. szeptember 17. 

Dr. Szijártó Henrik 
polgármester 



 
Ezúton szeretném megköszönni Tóthné Sárikának, Ujváriné Marikának, 
Tauszné Marikának, Fisliné Évinek, Kocsisné Zsuzsa néninek, Nyers László-
nak és családjának, Ádám Zoli bácsinak és nejének, végül de nem utolsó sor-
ban Szilágyi Mártonnak és kedves nejének, hogy képviselték egyesületünket 
ezen a rangos rendezvényen. 

Jasek Attila 
Elnök 
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BÖHÖNYEI  POLGÁRŐR EGYESÜLET 

A Böhönyei Polgárőr Egyesület 2012. második 
negyedévének tevékenységei, főbb eseményei né-
hány mondatban. 
A júniustól szeptemberig terjedő időszakban köz-
ségünk polgárőrei összesen 415 órát töltöttek szol-
gálatban. Volt rendőrrel közösen, illetve önállóan 
töltött szolgálat is. 
Június 26-án Marcaliban részt vettünk a Marcali 
Rendőrkapitányság aktuális bűnügyi-közbiztonsági 
helyzetéről, továbbá a nyári idegenforgalmi sze-
zonnal kapcsolatos feladatokról tartott tájékoztató-
ján. 
Június 29-én jelen voltunk a Mesztegnyői Polgárőr 
Egyesület által szervezett Szent László szobornál 
tartott koszorúzási ünnepségen. 
Július 28-29-én került sor a XIII. Mesztegnyői 
Rétesfesztiválra, ahol a Mesztegnyői Polgárőr 
Egyesület felkérésére Egyesületünk több tagjai is 
részt vett az esemény közbiztonságának fenntartá-
sában. 
Augusztus 5-én került megrendezésre Polgárőrsé-
günk 2012. évi összejövetele, melynek a faluház 
adott otthont. Ezen a rendezvényen lehetőség nyílt 
egy finom ebéd melletti baráti, kötetlen beszélge-
tésre. 
Egyesületünk taglétszáma a negyedév folyamán 

újabb 3 fővel bővült. 
Szeptember 7-én a tűzoltóság épületében to-
vábbképzést, és az új tagoknak vizsgát tartott 
Laki István, a Somogy Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnökhelyettese. A vizsgát mindenki sikere-
sen teljesítette. 
Szeptember 7-8-án Egyesületünk nagy erőkkel 
vett részt Fazekas István eltűnése kapcsán szer-
vezett keresési akcióban. A polgárőrség a helyi 
rendőrőrs dolgozóival, a kaposvári Kötél Egye-
sület önkénteseivel, valamint a Böhönyei Mg. 
Zrt. (TSZ) munkatársaival együttműködve 1,5 
nap után élve megtalálta az eltűntet. 
Szeptember 22-én Egyesületünk tagjai részt vet-
tek a Megyei Polgárőr Napon, Nagybajomban. 
Az esemény elősegítette a megye településein 
működő Polgárőr Egyesületek kapcsolatépíté-
sét, megyei amatőr együttesek bemutatkozását. 
 
A lakosságnak továbbra is lehetősége van köz-
vetlen módon kapcsolatot teremteni a polgárőr-
séggel, ha gyanús személyt, gépjárművet vagy 
közrendet és közbiztonságot sértő eseményt 
észlelnek a településen. A Böhönyei Polgárőr 
Egyesület telefonszáma: 06/30/8634494 

Bonczek Ágnes Elnök 

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKÖN JÁRTUNK 

Remélhetőleg közismert, hogy Böhönye testvérte-
lepülése Romániában az erdélyi Gyimesközéplok. 
Augusztusban érkezett a településről meghívás a 
Gyimesközéploki Falunapra és Csángó Fesztivál-
ra. Mivel nem sokra értékelem a 2-3 fős protokol-
láris kapcsolattartást, ezért gyors közvélemény 

kutatást végeztünk, hogy kinek volna kedve, a 
böhönyei delegáció tagjaként kiutazni, ha az Ön-
kormányzat a buszköltségének egy részét átvál-
lalja. Legnagyobb meglepetésemre szinte pilla-
natok alatt több mint 50 fő jelentkezett. Mivel 
senkit nem szerettünk volna itthon hagyni a je-



lentkezők közül, a nagy busz mellé kölcsön kellett 
kérnünk Nemesdéd településtől a falubuszt. A je-
lentkezéseket pedig zárolnunk kellett. A kiutazók 
között nagy számban voltak pedagógusok. Szer-
dán este indultunk 22.30-kor, és csütörtökön este 
19 óra körül érkeztünk a szálláshelyünkre. Útköz-
ben több helyen megálltunk, és amit lehetett, meg-
tekintettünk. 35-en egy helyi panzióban laktunk, 
19-en, akik kérték, családoknál lettek elszállásol-
va. A tűzoltók közül is jó néhányan eljöttek a ki-
rándulásra. Az első napon, este egy közös vacso-
rával ünnepeltük a megérkezést, ahol jelen volt a 
delegációnkat fogadó település polgármestere, Mi-
hók Péter, valamint felesége, és a község alpolgár-
mestere. Helyi szokás szerint pálinkával és kürtős 
kaláccsal köszöntöttek bennünket, buszunkról le-
szállva. Pénteken kirándulást szerveztünk a 
Muhosba, egy esztenába. Az esztena egy olyan 
nyári lakot jelent, ahol tavasztól - télig az állattar-
tók élnek úgymond nyári szálláson. Az egyik 
ilyen szálláson közvetlenül bemutatták a sajtkészí-
tést, tehéntejből. Az elkészített sajtokból kóstolót 
tálaltak, valamint bográcsban jókora mennyiségű 
pörkölt készült. Még desszertet is készítettek. Ez 
tejszínből, kukoricából készül, bálmosnak hívják, 
és nem is rossz. Pörköltfőzés közben a csoport 
nagy része 3 órás hegyi túrázáson vett részt, ami a 
nagy hőségben nem volt kis kihívás. Ezen a túrán 
is megnéztünk több nyári szállást, fényképeken 
látható, hogy néz ki kívülről, és ugyanaz belülről. 
Lám-lám, szegénység és az egyszerűség mellett is 
lehet tiszta és otthonos egy szerény lak. A kirán-
duláson szekérfogatokon utaztunk. Szombaton 
falunapi ebéden láttak vendégül bennünket, gu-
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BECSENGETTEK 

Szeptember 4-én megkezdődött az iskolában a ta-
nítás. Egy nappal később szólt a csengő, mert a 
tantestület fele erdélyi, gyimesközéploki kirándu-
láson vett részt. Felkerestük testvérfalunk általános 
iskoláit, azok igazgatóit, és hasznos tapasztalatok-
kal tértünk haza. 
 
345 tanulóval nyitottuk a 2012/2013-as tanévet. 
Sok törvényi előírásnak kell megfelelnünk ebben 
az évben. Életbe lépett a Köznevelési Törvény, 
annak számtalan végrehajtási rendeletével. Át kell 

dolgoznunk az összes dokumentumunkat. Ko-
moly feladatok várnak ránk. Különös figyelmet 
fordítunk intézményünk fegyelmére. Nem tűrjük 
az agresszív viselkedést, a trágár beszédet, a mo-
bil telefon iskolán belüli használatát. Minden di-
áknak egyenlő joga van a tanuláshoz. Ezt a jogot 
senki sem sértheti. Az sem, aki nem tanulni jár a 
suliba. Nagy szerepet tulajdonítunk a szülői ház-
nak, hiszen a gyermek a mintát onnan hozza. 
Erősíteni szeretnénk a kapcsolatot a szülőkkel. Jó 
lenne, ha minél többen érdeklődnének csemetéik 

lyást készítettek, de lehetett mást is enni. A hőség-
től azért itt is szenvedtünk. Vasárnap délelőtt 
szentmisén vettünk részt. Délután a fesztivál prog-
ramjait tekinthettük meg. Ebéden a vaskúti test-
vértelepülésük csapata látott minket vendégül, 
akik köcsögös babot főztek, korondi fazekakban. 
Részben a nagy melegre való tekintettel nagy fel-
adatra vállalkoztak. Minden tiszteletem az övék, 
sokat dolgoztak, finom volt a köcsögös bab. Va-
sárnap este a szállásunkon vacsoráztunk. Hétfőn 
reggel 6 órakor indultunk haza, útközben pihenők 
beiktatásával. Kirándulásunk alatt megkoszorúz-
tuk Kolozsváron a Mátyás szobrot, felkerestük az 
1.000 éves határon a „Rákóczi várat”, itt is koszo-
rúztunk, hazafelé pedig Tamási Áron sírjánál he-
lyeztünk el koszorút. Kirándulásunkon az időhöz 
kötött programokon kívül mindenki teljes szabad-
ságot élvezett, a tűzoltós alakulat kisbusszal külön 
ellátogatott a Békás-szoroshoz is. Megítélésem 
szerint egy jó társaság verődött össze a kirándulás-
ra, jó volt a hangulat, és úgy érzem, valamennyien 
jól érezhettük magunkat. Természetesen kisebb 
szervezéssel kapcsolatos tanulságok mindig van-
nak, ezeket közösen megbeszéltük. Remélem, jö-
vőre elsősorban iskolás gyermekek részére újból 
szervezhetünk kirándulást. Az egészben egy rossz 
van, de ezen nem tudunk változtatni, az a nagy 
távolság. Vágyaim egyike, hogy télen egy kiváló 
vállalkozó kedvű böhönyei csapattal egy hetet leg-
alább ott tölthessünk. Jelentkezőket akár már hol-
naptól várom. 
 

Dr. Szijártó Henrik 
polgármester 



iránt. Tovább él TÁMOP pályázatunk, és az 
IPR programjait is folytatjuk. Eddig bevált, jó 
hagyományainkat fenntartjuk. Bízunk abban, 
hogy ismét szép eredményeket érünk el tanul-
mányi versenyeken is. 
 
Reményeim szerint a következő idézet szelle-
mében tevékenykedik nevelőtestületünk minden 

tagja az új tanévben. 
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanul-
jon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, …
megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja 
azt a munkát, amit szeretni fog.”  
Szent – Györgyi Albert 

Baráth Berta Katalin 
megbízott igazgató 

lalkozásokat a környező óvodák óvónőinek. Peda-
gógiai munkámért 1988-ban miniszteri dicséretben 
részesítettek. 
1994. őszétől a Holládi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjeként dolgoztam egészen 2005. augusztusá-
ig, az óvoda bezárásáig. Ebben az egycsoportos 
óvodában más szociokulturális környezetből érkező 
gyermekekkel, szegényesebb tárgyi feltételek mel-
lett kellett a nevelői munkát végeznünk. A nehéz 
körülmények ellenére is igyekeztünk óvodásainknak 
egyéni és közös élményeket nyújtani, lehetőséget 
biztosítani nekik sokféle és sokoldalú tapasztalat-
szerzésre, többek között kirándulásokkal, színházlá-
togatásokkal, természetjárással.  
Közben 2001-ben Pécsett vezető óvodapedagógusi 
szakirányú végzettséget szereztem. 
Böhönyére kerülésemet megelőzően a 
balatonmáriafürdői Regens Wagner Közhasznú Ala-
pítvány Fogyatékkal Élők Bentlakásos Intézményé-
ben ápoló-gondozói munkakörben dolgoztam, ahol 
tapasztalatokat szereztem a nagy türelmet és odafi-
gyelést igénylő fogyatékos emberekkel való foglal-
kozás terén is. Az ápolói-gondozói képzettség meg-
szerzéséhez szükségek tanulmányaimat ősszel kívá-
nom befejezni. 
1978-as házasságkötésem óta Balatonberényben 
lakom. Férjem a Balatonberényi Önkormányzat Te-
lepülésüzemeltetési Csoportjának vezetője. Két fel-

Vezető óvónő: 
Osvald János Józsefné (szül.: Kovács Judit) va-
gyok, és 1957. április 22-én születtem Marcali-
ban. Általános iskolai tanulmányaimat szülőfa-
lumban, a középiskolait a Marcali gimnáziumban 
végeztem. A családban már édesanyám is óvodá-
ban dolgozott dajkaként, 
nagynéném és testvérem szin-
tén óvónő volt, így több szál-
lal kötődtem az óvodához és 
az óvónői hivatáshoz. Már 
gyermekkoromban elhatároz-
tam, hogy én is óvónő szeret-
nék lenni. Középiskolás éve-
im alatt nyaranta helyettesítő 
dajkaként dolgoztam a 
balatonberényi óvodában. Érettségi után a sopro-
ni óvóképzőbe jelentkeztem, ahol 1977-ben sze-
reztem diplomát. 
Első munkahelyem a Balatonszentgyörgyi 
Napköziotthonos Óvoda volt. Az itt eltöltött 17 
év alatt széleskörű gyakorlati tapasztalatra tettem 
szert. Elméleti tudásom gyarapítása és a folya-
matos megújulás igénye többféle tanfolyam és 
továbbképzés elvégzésére ösztönzött. Az intéz-
ményben csoportvezető óvónőként dolgoztam, és 
öt évig az óvodán belüli szakmai munkaközössé-
get vezettem. Többször tartottam bemutató fog-
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ÚJ DOLGOZÓK A KÖZ JAVÁRA 

2012. szeptember 1-től több személyi változás is történt. 
A II. számú védőnői körzetben Bükiné Budafalvi Anna munkába állásáig Nyirő Viktória veszi át a fel-
adatokat. Vikit már nem kell bemutatni a község lakói számára, hiszen itt lakik, és munkáját évek óta 
lelkiismeretesen végezte a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Viki helye megüresedett, ezt a munkakört Ba-
konyi Bernadett látja el. 
Az előző lapszámunkban elköszöntünk két nyugdíjba vonuló óvónénitől, most szeretettel köszöntjük az 
újonnan munkába álló vezető óvónőt és a beosztott óvónénit. Mindegyikük számára jó egészséget, és 
sok sikert kívánunk. Bemutatkozó soraikat az alábbiakban olvashatják. 



nőtt fiam van, akik Keszthelyen és Kaposváron 
dolgoznak. Szabadidőmben kertészkedéssel, mé-
hészkedéssel és kedvenc háziállataimmal fogla-
kozom. Szeretek olvasni, kirándulni és színházba 
járni. 
Legfontosabb célom, hogy a böhönyei óvoda kül-
ső környezetével és a benne folyó színvonalas 
szakmai-pedagógiai munkával elnyerje a szülők 
és a gyermekek tetszését. Elképzeléseimet több-
éves szakmai tapasztalatom felhasználásával, a 
modern intézmény adottságainak maximális hasz-
nosításával, és a jól képzett kollégák tevékeny 
együttműködésével kívánom elérni. 
 
 
Óvónő: 
Üdvözlöm a falu apraját és nagyját! Nagyon örü-
lök, hogy községükben dolgozhatom! 
Baloghné Hoffmann Juditnak hívnak. Kaposfőn 
élek családommal, férjemmel és két kislányom-
mal. Az általános iskolai tanulmányaimat a csur-
gói óvónőképző szakközépiskola, majd a Kapos-
vári Egyetem Óvodapedagógiai szaka követte. 
Szívesen tanulok, így családi napközi működtetői 
és ECDL vizsgákat is tettem.  
Négy éves gyakorlatot óvónőként a 
homokszentgyörgyi, majd a nagybajomi II. sz. 
óvodában szereztem. Voltam családi napköziben 
gyermekfelügyelő, ahol 
nyári mesetáborokat ve-
zettem, majd a Kaposfői 
Szent Erzsébet Alapítvány 
foglalkoztatásában, tano-
dai pedagógus és szociális 
munkás is.  
Azért dolgozom, a kedves 
szülőkkel egyetértésben, 
hogy az általam nevelt gyermekek egyéni szemé-

lyiségfejlődése a legjobb irányba haladjon, és érté-
kes tagjai legyenek közösségünknek, társadal-
munknak. Remélem, munkámmal meghálálom 
bizalmukat! 
 
Gyermekjóléti szolgálat munkatársa: 
Bakonyi Bernadett 
(szül: 1976.02.10.) 
Végzettségem Felnőtt 
szakápoló és Általános 
Szociális Munkás. 
A segítő szakma nálunk 
családi örökség. Nagy-
mamám is ápolónőként, 
édesanyám szociális 
gondozóként tevékeny-
kedett. Testvérem is a 
szociális területen dolgo-
zik. 
Életcélunk a bajbajutottak megsegítése. 
Van egy 4 éves kislányom, aki nagyon barátkozós 
természet, és ő is nagyon szereti az embereket. 
Munkám során sok emberrel találkoztam, és segí-
tettem őket. 
Foglalkoztam beteg emberekkel belgyógyászati 
osztályon, idősek otthonában ápolóként, majd fog-
lalkoztatóként alakítottam az idős emberek min-
dennapjait. 
Dolgoztam fogyatékkal élőkkel (enyhe és közép-
súlyosakkal), munkanélküliekkel és drogbeteg 
(szenvedély beteg) emberekkel. 
Hobbim a festészet, rajzolás, amit gyermekkorom 
óta űzök, és ha van egy kis időm, akkor máig 
ecsetet ragadok. Ezt a fajta tevékenységet mun-
kám során is tudtam kamatoztatni, elsősorban a 
fogyatékkal élőknél, akikkel jelentős eredménye-
ket értem el a kézügyesség és a finom motorika 
fejlesztésében. Az életem hátralévő részét tovább-
ra is az emberek segítésével szeretném eltölteni. 
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Szeretettel köszöntjük Községünk újszülötteit: Miklai Dorina édesanyja: Somogyi Mária, Major Dorina Vivien, édes-
anyja: Major Marianna, Schlitt Márk Tamás édesanyja: Balog Andrea Emese, Gyémánt Barbara édesanyja: Gyémánt Piros-
ka, Nagy Luca édesanyja: Francsics Anita, Kovács Noel László édesanyja: Bódis Anna. 
Fájó szívvel búcsúzunk a közelmúltban elhunytaktól: Bonczek István élt 72 évet, Paksicza Pálné élt 77 évet, Kulcsár 
János élt 70 évet, Dávid Imre élt 75 évet, Somogyi László élt 52 évet, Zalai Zoltán élt 81 évet, Fridrich Józsefné élt 64 évet. 
Házasságkötésük alkalmából gratulálunk: Banicz Krisztián—Tóth Vivien 2012. március 10., Horváth-Szabó Gábor—
Hajdú Hajnalka 2012. június 15. 
Szeretettel köszöntjük községünk legidősebb lakosát: Bonczek Istvánné szül: 1919.11.18.  
További jó erőt, egészséget kívánunk neki. 

VOLTUNK LETTÜNK (ANYAKÖNYVI ROVAT)  



Június 23-án a Böhönyei Fiatalokért Kulturális 
Egyesület tagjaival kerékpártúrán  vettünk 
részt. 11 fiatal 
40 km-es utat 
tett meg Böhö-
nye – Segesd –
Kozmapuszta – 
Kutas – Nagy-
bajom – Böhö-
nye útvonalon.  
 
Július hónapra hirdettük a falu lakóinak a Keszt-
helyi Szabadtéri Színházi Játékokat, ahol a Black 
Comedy c. előadást tekintettük volna meg, mely-
re sajnálatos módon nem volt elegendő jelentke-
ző. 
 
A nyári programok szervezésénél az ifjúsági 
programokat helyeztük előtérbe, így augusztus 
19-én, a Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesü-
lettel együttműködve strandlátogatást szervez-

tünk a nagyatádi 
strandra. A fiatalok 
a fürdőzés mellett 
strandröplabdázás-
sal töltötték el a 
forró nyári napot. 
 

 
Augusztus 20-án, Államalapító Szent István tisz-
teletére rendezett ünnepi Szentmisén vehettek 
részt a település lako-
sai a helyi katolikus 
templomban, ahol az 
új kenyér megszente-
lésére is sor került.  
 

 
Majd Kovács Éva szava-
latát és Torma Emese elő-
adóművész előadását hall-
gathatták meg a résztve-
vők. A megemlékezés a 
Központi Parkban, a ko-

KÖZSÉGI  KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI  HÁZ 
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szorúzást követően ért véget. 
 
 Augusztus 30-án a legkisebbeket és szüleiket 
Csiri-biri tornára hívtuk. A Csiri-biri mozgásfej-
lesztő torna segítségével a gyermekek szüleikkel 
együtt, mondókázva, 
dalolászva ismerked-
hetnek meg hétköz-
napitól eltérő moz-
gásformákkal és esz-
közökkel. A foglal-
kozás minden mozza-
nata fejlesztő hatással 
van a gyermekekre, pl.: nagymozgások, finom 
motorika, zenehallgatás, ritmusérzék, térérzéke-
lés, stb. A Csiri-biri tornát rendszeresíteni szeret-
nénk intézményünkben. A következő alkalomra 
október 4-én kerül sor. 
 
Az őszi gazdag programajánlat: 
 
Szeptember 21. Rendhagyó irodalomóra 7.-8. 
osztályos tanulóknak, melyen Balogh Márta saját 
írásait osztja meg a közönséggel. 
Szeptember 26. Amatőr Írók - Költők találkozója 
16 órától, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 
Szeptember 27. A népmese napja. A VIII. Orszá-
gos Népmese konferencia felhívásához intézmé-
nyünk is csatlakozott.  
 
Október első hete a Könyvtárak összefogása a 
társadalomért program keretében zajlik: 
Október 2. Mese délelőtt óvodásoknak (Élő mese 
Bogdán Rita előadásában) 
Október 3. Író - olvasó találkozó, településünk 
lakója, Bogdán Rita: Ez nem rózsaszín c. köteté-
nek bemutatója. 
Október 4. Csiri-biri torna: 9.30-tól 3 hónapostól 
12-14 hónapos korig (akik még nem tudnak biz-
tosan járni), 10.15-től 1 éves kortól (akik már 
tudnak biztosan járni). 
 
Október 5. Szüreti mulatság: Rendezvényünkre 
minden lakos figyelmét szeretnénk felhívni. 
15.30-tól várjuk Önöket programjainkkal: Holló 
Együttes „A bor legendája” c. 1 órás előadása, 



közben óvodások felvonulása és műsora, majd 
az iskola tanulóinak szüreti összeállítása, kéz-
műves foglalkozás. A Borlovagok és a Böhö-
nyéért-Somogyért Egyesület tagjai musttal, sző-
lővel és pogácsával kínálják a mulatságon részt-
vevőket. 
Október 6. „Megbocsátás napja”: Kérünk min-
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den könyvtárhasználót, hogy a lejárt határidejű 
könyveket szolgáltassák vissza a könyvtár részé-
re.  
Október 7. „Könyves vasárnap” 
 

Dr. Savanyó Józsefné      Horváth Judit 
  intézményvezető    programszervező 

TŰZOLTÓSÁG HÍREI  

A szabadterületi tüzek száma a 2012. év tava-
szán az előző évekhez képest duplájára emelke-
dett. Az esetek elemzéséből látható, hogy a tü-
zek műveletlen, elhanyagolt, gondozatlan terüle-
teken keletkeztek. Az összefüggő száraz nö-
vényzet miatt a tűz terjedése rendkívül gyors 
volt. A tűz továbbterjedésének a gondozott, ka-
szált területek határa minden esetben gátat sza-
bott. Ezért a megelőzés során kiemelt figyelmet 
kell fordítani a gondozatlan, nem művelt terüle-
tekre. A megelőzés érdekében azonosítani kell a 
tulajdonosokat, használókat, és felszólítani őket 
a terület rendbetételére, szükség esetén szankció 
alkalmazásával. 
A belterületen a kiküldött felszólítások ered-
ménytelensége esetén szankciók alkalmazására 
kerül sor. A tűzvédelmi jogszabályok megszegé-
se miatt 20.000 Ft-tól 60.000 Ft-ig terjedő tűzvé-
delmi bírság kiszabása történik.  
 
Felügyelet mellett történő égetés: 
A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában ége-
téssel szabadulnak meg, mivel ez a legegysze-
rűbbnek tűnő és megszokott megoldás. A kerti 
hulladék égetése azonban a hatályos jogi sza-
bályozás alapján tiltott Böhönyén! 
 
Tűzgyújtási tilalom: 
Az országos tűzgyújtási tilalom ideje alatt az 
erdőterületeken a fásításokban és ezektől 
mért 200 m távolságon belül (ideértve a külte-
rületi ingatlanokat is) tilos tüzet gyújtani. Ide 
kell érteni a felsorolt területeken található tűzra-
kó helyeken történő tűzgyújtást, valamint a par-
lag- és gazégetést is. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az 
esetleges bejelentéseket nem a helyi ügyelet, 

hanem kizárólag a megyei műveletirányítás 
koordinálja. Ez évben 72 alkalommal rendeltek 
el számunkra riasztást, amely közösen volt tűz-
eset és műszaki mentés. A katasztrófavédelmi 
rendszerben történt változásokkal megváltozott a 
riasztási rendszer is. Az új rendszer kiépítésével 
számítógépen kapjuk a riasztásokat, amelyeket a 
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság műveletirányítása adja. A 105–ös segélykérő 
hívások is egységesen a megyei központba fut-
nak be.  
 
Részt veszünk az Országos Kismotorfecskendő 
Szerelési Bajnokságban, ahol jelenleg 45 csapat 
közül a 8. helyen állunk. Ebben az évben a kö-
vetkező és egyben utolsó verseny helyszíne Za-
laszentivánon lesz 2012. szeptember 29-én. 
 
Befejeződött a belső tér 
(lásd kép) és a területün-
ket határoló beton kerítés 
dekorációs festése, 
amelyet Bécs Vivien 
böhönyei lakos készí-
tett. 
Áldozatos munkáját ez-
úton is köszönjük! 
 
40 órás INGYENES TŰZOLTÓ TANFOLYA-
MOT indítottunk, amelyen összesen 10 fő tett 
sikeres vizsgát. 
 
2012. november 17-én tartjuk TŰZOLTÓBÁ-
LUNKAT, amelyre sok szeretettel várjuk a 
bálozni vágyókat. Bővebb információt a tűz-
oltóságon, valamint plakátokon, hirdetőtáblá-
kon fogunk megjeleníteni. 



F E L H Í V Á S !   
 
A tűzoltóság a szüreti időszak kezdetével felhív-
ja a lakosság figyelmét az év ezen időszakára 
jellemző veszélyforrásra, a mustgáz mérgezésre. 
A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden 
évben több baleset vagy haláleset következik be 
országszerte.  A mustgáz a must erjedése során 
felszabaduló szén-dioxid, színtelen és szagtalan, a 
levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ami 
a levegőt kiszorítva a föld közelében terül el. Ott-
honunkban elsősorban a cukortartalmú növények 
és gyümölcsök erjedése során keletkezik.  
  
A mustgáz adott koncentrációban fontos életfolya-
matokat befolyásol. A szén-dioxid belégzése, illet-
ve az oxigénhiányos állapot hat a központi ideg-
rendszerre, aminek jele a szédülés, hányinger, illet-
ve mentális zavar. Utóbbi azért jelent külön ve-
szélyt, mert még ha fizikailag képes is lenne a 
mustgázt belélegzett ember menekülni, a szellemi 
funkciók zavara megakadályozza a helyiség elha-

gyásában. 
  
A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővi-
gyázatossággal megelőzhetőek! 
  
A balesetek megelőzése érdekében javasolt a pin-
cék megfelelő szellőztetése, a hordók lehetőség 
szerint nagy térben való elhelyezése, gázérzékelő 
riasztóberendezés használata. Tanácsos úgy lemen-
ni a pincébe, hogy magunk előtt botra erősített, égő 
gyertyát tartunk legfeljebb a derék magasságában. 
Ha a gyertya elalszik – ez jelzi az oxigén hiányát – 
azonnal el kell hagyni a helyiséget! 
  
Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak lég-
zőkészülék használata mellett lehet biztonsággal 
kimenteni. A másik segítségére siető ember az 
oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a must-
gáz áldozatává válhat. Veszély esetén hívja a 
katasztrófavédelmet a 105-ös számon! 
 

Mencseli Imre 
Parancsnok 
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AZ ADÓT MEG KELL FIZETNI  

Eljött a szeptember 15-e, ami az adófizetések 
szempontjából a lakosok számára egy újabb határ-
időt is jelent. 2008-ban megalkottuk helyi adóren-
deletünket, melyben a telekadó megfizetéséhez 
kapcsolódó feltételek és annak mértéke is megha-
tározásra került. 2009 tavaszán ugyanebben az 
újságban, kifejezett kérésemre testületi döntés 
eredményeként a teljes adórendelet megjelentetés-
re került azért, hogy mindenki megismerhesse. A 
rendelet hatályba lépésének időpontja, 2009. janu-
ár 1. volt. Mivel, sajnos az ezt követő években, 
alig páran fizettünk telekadót, vagyis alig páran 
jelentkeztünk be adóalanyként. A helyi adóható-
ság kénytelen volt idén augusztusban felmérni a 
Böhönye belterületén elhelyezkedő telkeket és a 
kapcsolódó tulajdonosi kört. Éppen Erdélyben jár-
tam, mikor kiküldték a felhívásokat az érintettek-
nek. Mikor visszaérkeztem, már másnap vártak 
ügyfelek adóügyben, a hivatalban. Ekkor szembe-
sültem azzal a döbbenetes ténnyel, hogy több mint 
150 telket találtak, vagyis ha azt a néhány tulajdo-
nost leszámítjuk, aki adózára bejelentkezett, ilyen 

sokan „a fülük botját” sem mozgatták az adóren-
deletre és az évenkénti külön felhívásokra. Pedig a 
helyi adórendelet a település honlapján is elérhető. 
Ez nem vicces, ez elszomorító. Kár, hogy a hivatal 
nem tett eleget előbb kérésemnek, hogy a felmé-
rést elkészítse, és kár az is, hogy nem vették töb-
ben komolyan, mert akkor már 2009-ben kiderült 
volna, hogy a rendelet a telektulajdonosok egy 
részét talán méltánytalanul sújtja. A rendeletalko-
táskor nem tudtuk, és nem számoltunk azzal, hogy 
a régi téeszesítési időkre visszanyúlóan néhány 
családi házhoz tartozó nagy telek megosztásra ke-
rült. Így a kerteket szinte kettévágták, és olyan 
területek váltak „kényszerből” telekké, amelyek-
nek semmilyen közműellátottsága nincs, sőt egy 
részük úttal meg sem közelíthető. Nyilván ha ez 
akkor derül ki, azonnal mérlegeljük a helyzetet, 
mint ahogyan ezt mindjárt az első napon felmér-
tem, és meg is tettem, most mikor szembesültünk 
ezzel a problémakörrel. Áttekintettem a teljes te-
leklistát, valamennyit térképen is megtekintettem, 
egyeztettem az alpolgármesterekkel, jegyzővel és 
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a Kormányhivatallal, abból a szándékból, hogy a 
rendelet módosítására tehessek jogszerűen ja-
vaslatot, visszamenőleges hatállyal. Az egész 
művelet eredménye, hogy mire az újság megje-
lenik, megszületik a rendelet módosítása. Jelen 
álláspontom szerint az előterjesztésben a módo-
sítás kiterjedne az adómérséklésre azon telkekre, 
melyek nem rendelkeznek egyáltalán közmű 
csatlakozási lehetőséggel vagy úttal. Másrészről 
javasolni fogom, hogy a telek 2,500 m2-t megha-
ladó része mentesüljön az adó alól.   
Az előterjesztés szerint a telek 2,500 m2-t meg-
haladó része mindenki számára adómentessé 
válhat, továbbá azoknak, akiknek a telke előtt 
nincs kiépített infrastruktúra és/vagy út, az adó 
40%-át kell megfizetni. 
Lehet számolni, hogy az eredeti adórendelethez 
képest ez egy-egy ingatlanra számítva a tulajdo-
nosnak az eltelt 4 éves adókötelezettség időtar-
tamára mekkora könnyítést jelent.  
Ez komoly kedvezmény az eredetihez képest, de 
úgy gondolom, hogy a döntéshozók részéről így 
korrekt. Remélem, az előterjesztésem elfogadás-
ra kerül, bár fontolóra vettem további könnyítés 
lehetőségének a felvetését is testületi-ülésen. 
Ezen esetből is okulván kérem a lakosságot, 
hogy vegye komolyan a helyi rendeletekben 
foglalt szabályokat és kötelezettségeket, mert 
jogszerűen senkinek az egyéni mulasztásait 
nem fogadhatjuk el, és ezt a közösség érdeké-
ben sem tehetjük meg. Az adó az a közösségi 
hozzájárulási kötelezettség, amit meg kell fi-
zetni. A jövőben a helyi adóhatóságtól még 
szigorúbb ügyintézést fogunk elvárni, mert 
morálisan elfogadhatatlan, hogy nagyszámú 
helyi lakos tartósan jelentős adóhátralékot 
halmoz fel.  
A hirdetőtáblán található kifüggesztés nem szé-
gyentábla (ez egy bugyuta megfogalmazás), ez 
csak arra hivatott felhívni a figyelmet, hogy so-
kak számára könnyebb másokkal szemben elvá-
rásokat támasztani, mint saját kötelezettségeik-
nek eleget tenni. Mint eddig is, ezután is minden 
kérést, javaslatot meghallgatunk, és mint a fenti 
példa is mutatja, a lehetőségeink és az ésszerű-
ség határian belül haladéktalanul intézkedünk is. 
Kérem, a köz nevében is, hogy tekintsék át az 
adózással kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, 
ha valamit nem értenek, inkább kérdezzenek, és 

tegyenek eleget minden adónemre kiterjedően 
bejelentkezési kötelezettségeiknek.  

Utóirat  
 
2012. szeptember 17-én megtartott képviselő-
testületi ülésen sor került a fentebb jelzett adóren-
delet módosítására. A módosítás szerint a telek-
adó mértéke 2 Ft/m2-re csökkent, módosító javas-
latom elfogadásaként, de nem lett adómentes a 
2.500 m2-t meghaladó telekrész.  
 
A másik módosítás:  
Mentes az adó alól az a belterületi telek, ahol a 
telekhatárok előtt közvetlen kiépített vezetékes 
közműhálózatra való közvetlen rácsatlakozás le-
hetősége teljes mértékben hiányzik, vagy a telek 
közvetlen elérhetőségét biztosító út hiányzik. 
(A teljes mentesség Kalocsai Bálint képviselő 
javaslatának elfogadásának eredményeként jött 
létre.) 
 

Módosult a 3. § is az alábbiak szerint 
Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gép-
járműadó vonatkozásában a 10.000 forintot elérő 
adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és 
az adótartozás összegét az esedékességet követő 
30. nap 0 órától a helyben szokásos módon (a 
körjegyzőség épülete előtti hirdetőtáblán) közzé-
teszi. Az adótartozásokról közzétett listát a helyi 
adóhatóság a negyedév utolsó munkanapján fris-
síti.  
 

4. § 
Hatályba léptető rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 18-án lép ha-
tályba, és az 1. §-ban foglalt mentességet továbbá 
a 2. §-ban megállapított adómértéket 2009. január 
1. napjáig visszamenőleges hatállyal kell alkal-
mazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos 
módon a körjegyző gondoskodik. 
 
A tegnapi napon meghozott döntések, igen jelen-
tős adózási könnyítést jelentenek a telektulajdo-
nosok számára, ezért külön kérem, hogy kötele-
zettségeiknek tegyenek eleget. 

Dr. Szijártó Henrik  
polgármester 



Mostanában valahogy egybefolynak a napok, hó-
napok. Tán még az évszakok is. 
A gyermekkor emlékei viszont egyre közelebb 
jönnek. Azt hiszem, ez természetes dolog az én 
koromban. 
Másoktól is hallom, hogy a tegnap történtekre 
nem igazán, de a távolabbiakra pontosan emlék-
szünk. Ez már az öregség? Nem tudom, de ha ez a 
korral jár, szívesen bevállalom, hiszen az idő már 
rég megszépítette a múltat. Talán nem is kellett 
neki sokat szépítgetni rajta, hiszen a gyermekkor, 
a fiatalkor magában hordoz minden jót és szépet. 
 
Melegek voltak még nagyon a napok, mégis úgy 
határoztam, előre hozom az őszi túrát, és kirándu-
lást teszek a falu határába.  
Elindultam, ballagtam kifelé a faluból. Fent az ég, 
lent a föld, és közte vagyok én. Jó érzés. 
Már rég letértem a kerékpárútról. Magam voltam. 
Hátamon az unokáimtól örökölt elnyűtt hátizsák, 
benne kenyér, víz és egy kissé ütődött, hullott al-
ma. Mostanában arra bíztatnak bennünket, hogy 
legalább kettő liter folyadékot, lehetőleg vizet fo-
gyasszunk el naponta. Nekem most eszembe jutott 
édesanyám szava, hogy délelőtt nem iszunk sokat, 
mert akkor nem bírjuk délután már a munkát. Én 
ehhez tartottam magamat. A munkám igaz, csak a 
gyaloglás volt, de ez elengedhetetlenül fontos ah-
hoz, hogy emlékeim színhelyére érjek. 
A régi legelőn bokrokkal övezett úton haladtam. 
A bokrok között, mint egy öreg szakadozott fá-
tyol, ott feszült az ökörnyál, ami biztos jele az ősz 
közeledtének. Néha bele is keveredtem kicsit. Ré-
gen ilyenkor „cifrákat” szoktam mondani, - most 
ráérősen legombolyítottam magamról, és moso-
lyogtam. Boldog vagyok,- nyugtázom magamban, 
hogy ezt az őszt is megértem. Itt vagyok, még va-
gyok. 
 
Emlékszem, - kisiskolás koromban szeptember 
második hetének szombatján volt az őszi túra. 
Ilyenkor az iskola minden tanulója, tanítókkal 
együtt kivonult ide a falu határától úgy egy óra 
járásra lévő hatalmas legelőre (rétre), ahol óriás 
fák és bokrok voltak. No meg a határtalan tér, 
ameddig a látóhatár terjed, addig minden a miénk 
volt. Szabadok voltunk, mint a madár. 
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JÓ SZÍVVEL AJÁNLOM 

Kedve szerint mindenki birtokba vehette a terepet. 
Minden kötöttség nélküli önfeledt játék volt. Min-
dig találtunk valami újat, ami előző évben még 
nem volt ott, vagy csak nem vettük észre. 
 
Már messze a rét közepe felé jártam. Az egyre 
magasabban járó Nap felszippantotta az éjszaka itt 
hagyott harmatcseppeket is. Sehol egy ember. Az 
autóúttól már távol, szívtam magamba az ősz sűrű 
langyos leheletét. Furcsa illata volt. Már nem 
olyan üde zöld, virágos, mint nyáron, de még nem 
is avar illatú, mint ősszel. Ez valami más, valami 
különleges. Biztosan éreztem én már ilyet máskor 
is, csak akkor nem figyeltem rá. Idősebb korban 
más részletekre figyel az ember. 
Közben megérkeztem az öreg tölgyfához. Üdvö-
zöltem illendően, mint egy régi barátot illik. 
Átöleltem. Jó volt odasimulni a mélyen barázdált 
fatörzshöz. Simogatás közben a könnyeimmel 
küzdöttem. Nem akartam elérzékenyülni, - én 
most egy igazi túrázó vagyok, ez hozzám nem illő 
viselkedés lenne. Próbáltam megkeményíteni ma-
gamat. Szememet törölgettem. Gondolom a por 
szállt bele. 
Leoldottam a nyakamon viselt tarka kendőt és a fa 
törzséhez közel a földre terítettem. Leültem, egé-
szen közel a fához. Hátamat a törzséhez támasz-
tottam. Becsukott szemmel üldögéltem, és olyan 
érzésem támadt, mintha ölelne valaki. Két hatal-
mas jóságos kéz karját éreztem. Jó volt átadni ma-
gamat ennek a puha meleg szeretettel teli ölelés-
nek. Arra gondoltam, Isten ölel magához így, erre 
csak ő képes. Már nyitott szemmel néztem a 
messzeséget, de az érzés még nem hagyott el. Ar-
ra gondoltam, de jó lenne ezt mindig mindenhová 
magammal vinni. Végtelen hálát éreztem ezért a 
pillanatért. 
Felnéztem a fára. A ritkás ágak között már átszű-
rődött a bágyadt őszi napsugár. 
Gyűrött levelek voltak a fa alatt.  
Szép barnák, - mint a szárított dohány, meg arany-
sárgák, aztán olyanok is voltak, mint az agyagos 
kitaposott gyalogút eső után. Vöröses árnyalatúak 
is voltak, ami nem csoda, hiszen ez egy öreg vörös
-tölgyfa volt. Vastag ágaiból három majdnem a 
földig hajolt. A régi túrákon, ezeken az ágakon 
szoktunk ülni. Szorosan egymás mellet, mint a 



fecskék ősszel a sürgönydróton. Ott játszottuk a 
fülbesúgós játékot. Az utolsó gyerek kimondott 
szava mindig alaposan eltért az első szót súgóé-
tól. Most mintha hallottam volna szót, - „kerek 
karika”, hogy mi volt az eredeti, azt akkor sem és 
már soha nem is fogom megtudni.  
Azon vettem észre magamat, hogy majdnem han-
gosan nevetek. Magamon nevettem, újból gyer-
meknek éreztem magamat. 
Összehajtogattam kendőmet, körbejártam még 
egyszer a fát, mintha keresnék valamit, hol a föl-
dön, hol a fa lombja között kutatva. Közben rá-
eszméltem, hogy amit kerestem, azt meg is talál-
tam. Most elrejtem magamban olyan mélyre, 
hogy soha el ne vesszen, de ha szükségét érzem, 
megtaláljam, ott a legszebb, legszentebb emléke-
im házában. 
Haza indultam. Eszembe jutott, hogy se ettem se 
ittam ezen a kiránduláson. Nem értem rá! 
Menet közben elővettem a kenyeremet, ettem be-
lőle pár falatot. A többit szétmorzsoltam, majd 
szétszórtam a réten. Ez az én ajándékom a mada-
raknak, akik most is kísérnek az úton. Pár kortyot 
ittam a vízből is. A maradékot rálocsoltam az út-
mentén egy porlepte galagonyabokorra. Mintha 
sóhajtott volna egyet köszönetképpen, úgy hallot-
tam, de az is lehet, hogy csak a szellő járt a bok-
rok között. Mielőtt visszatértem volna a bicikliút-
ra, még egyszer visszanéztem a tölgyfára. Messze 
volt már tőlem, de úgy láttam, mintha hajladoztak 
volna az ágai, integettek. Meghatódva töröltem le 
arcomról az ősz leheletét. Párás, nedves, volt, az 
út pora megint könnyeket fakasztott,- azt hiszem. 
Különben meg nem szégyellem a gyengeségemet, 

érzékenységemet. Az emlékek teljesen kitöltötték 
a lelkemet. Nem tudtam másra gondolni, csak ar-
ra, hogy szép a világ, és jó élni. Talán még dúdol-
gattam is valami régi dalt, a – „Bokrétát kötöt-
tem”… Lassan haza értem. Zuhanyozás közben a 
víz lemosta rólam az út porát, de az őszi túra em-
léke, az megmarad bennem örökre. 
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezen az úton ve-
lem volt, és hálával gondolok azokra a tanítókra, 
gyerekekre, akik akkor azon a régi túrán velem 
voltak. 
A kedves olvasónak, ki a visszaemlékezésemet 
elolvasta, kívánok hasonlóan szép emlékeket. Ku-
takodjon magában, biztosan rátalál. Ott van az, 
csak meg kell keresni. „Aki keres, az talál is”, így 
szól a mondás. Jó keresgélést, szép emlékezést 
kívánok szeretettel. 
 

Sír a szél 
 

Gyöngyharmatot sír a szél 
Hulló levél a nyárról mesél 

Szállnak, keringnek az ég felé 
A nyár így válik emlékké. 

Tegnap még fecskéket láttam, 
Rájuk ma hiába vártam. 

Messze már a villás farkú csapat, 
Csak a csivitelés emléke maradt, 

Ökörnyál tekereg a szélben, 
Hajamra telepszik szépen. 

Ezüstjén csillog a fény. 
Itt van az ősz, ez tény. 

Hosszúné Vali 
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HÁZTÁJI  2012 ŐSZ 

Szőlőhegyek tündöklése és hanyatlása 
 

A Borbarát Kör megalakulásakor alapszabályá-
ban rögzítette önként vállalt feladatai között a 
történelmi értékek, szőlőhegyi kulturális emlékek 
megőrzését, hagyományok ápolását. 
Tárgyi emlékeink felmérése, összegyűjtése ma 
már nagyon nehéz: az utolsó pillanatokat éljük, 
amikor egyáltalán még felfedezhetünk mentésre, 
védelemre méltó ingatlanokat, használati eszkö-
zöket. 
Ezek egyike a Kétsorosban a tizenkilencedik szá-

zadban felállított feszület, amely az egykori szőlő-
hegy utolsó szakrális emléke. Ma már szántóföld 
övezte, alapzata meg-
rongálódott. Csak idő 
kérdése, hogy a falu 
határának jelenlegi 
birtokosai lezárják a 
hozzá vezető utat – 
nincs is már dolga ar-
ra senkinek. Ezért ha-
tároztuk el, hogy átte-
lepítjük, közelebb hoz-
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zuk a hívekhez és miden böhönyei emberhez. Új 
helyet találtunk, önkormányzati telken, frekventált 
helyen, méltó környezetben, és – nem mellékesen! 
– szőlőhegyi területen. 
Így aztán a faluban Lébár keresztként ismert, 4 
méter 70 centiméteres homokkőből 1873-ban ké-
szített feszület augusztus 12-ei újraszentelése óta 
látogatható a Milleneumi Faluház előkertjében, a 
Táncsics utca végén. 
A Borbarát Kör 
ezentúl sajátjának 
érzi, de nem sajá-
títja ki a Horváth 
Antal hegymester 
és társai hagyaté-
kát. Tervezzük, 
hogy Mindenszen-
tek táján itt gyúj-
tunk gyertyát elhunyt tagtársaink, és valamennyi 
egykori böhönyei szőlősgazda emlékének adózva. 
Szívesen vesszük, ha ugyanígy járnak el mindazok 
is, akiknek életében fontos szerepet játszott a vala-
ha nagyhírű böhönyei szőlőhegy. 
 
1. Szőlőhegyek kialakulása… 
Szőlőtelepítések a görög városállamokban és a Ró-
mai Birodalom alkalmas területein kezdődtek úgy 
2.300 éve, és némi szőlőművelési ismereteik is 
voltak már nekik. A Kárpát-medencében is van 
nyoma ilyen tevékenységnek, Szerémségben, vala-
mint Arad környékén, illetve szűkebb környeze-
tünkben is találtak korabeli leleteket Fenékpusztán 
és a fonyódi Várhegyen. Az ókortól kezdve meg-
szakításokkal, de mindig jelen volt az ország terü-
letén a szőlőtermesztés. 
A ma ismert szőlőtermő helyek a török hódoltság 
alatt és után alakultak ki. 
A szőlőhegy, mint termelési helyszín ez időben 
különült el a szántóföldektől. Egyes helyeken 
(Nyugat-Magyarország) az ültetvénytől távol törté-
nik a feldolgozás és a tárolás, gyakran a gazda vá-
rosi házában. Máshol a talajviszonyok csak egyes 
dűlőkben tették lehetővé a pincelétesítést, így nem 
a szőlőbe, hanem a pincesorra került a feldolgozás 
és tárolás (Hajósi, Villányi pincesor). Esetenként 
tanyák körül alakítottak ki szőlőültetvényt 
(Szekszárd, illetve az Alföld). Végül a szőlőhe-
gyek utcás rendszere, amit mi is jól ismerünk, a 
Dunántúl középső sávjában (Pannonhalma, So-
mogy, Zala) térségében alakult ki.  

Nagyjából a 18. század második felétől indult tele-
pítési láz, egyházi birtokok vagy a Habsburg ural-
kodók által újonnan adományozott, a török uralom 
alatt elnéptelenedett feudális földbirtokok környe-
zetében. Az ilyen formán újra hasznosításba vett 
területek, őshonos erdők, vagy a 150 éves ugarolás 
miatt erdősült szántók területeiből kerültek ki. Az 
első időszakban uradalmi jobbágyok, zsellérek 
„ fogtak maguknak területet” az erdőből (ezt min-
den földbirtokos, illetve az egyházi birtokokat ke-
zelő káptalan támogatta).  
Ez abból állt, hogy mindenki kivághatott akkora 
erdőt, és eltelepíthette szőlővesszővel, amennyit a 
családja meg tudott művelni. 
A böhönyei szőlőhegy első ültetései, az Alsó- és 
Felső Öreghegy így jöttek létre, és mivel mindenki 
a legkönnyebben szerette volna megúszni az irtá-
sokat, nem mértek szélességet, hosszúságot, sza-
bálytalan parcellák, girbe – gurba utak jöttek létre. 
Később már venni lehetett a területeket, kapni 
nem, de akkorra már a földbirtokos által kiméretett 
földeket kaptak, így alakultak ki az Újhegyek 
(Kétsoros) nyílegyenes utcái, szabályos parcellái. 
 
2. …tündöklése… 
A 19. század közepére kialakult az idősebbek által 
még ismert birtokszerkezet. A falu szinte minden 
családja rendelkezett már szőlővel, társadalmi po-
zíciótól függetlenül. A telkes jobbágyok, kisbirto-
kos parasztok pincét ástak, kis épületet építettek a 
kocsiutak mellé, csakúgy, mint az iparosok. A 
nincstelen zselléreknek, napszámosoknak sokszor 
egyetlen háza volt az itteni épület - belőlük kerül-
tek ki a „kintlakók” -, akik már életvitelszerűen 
éltek a hegyben. Az ő sorsuk, megélhetésük nagy-
részt a szőlőbirtokra alapozott: szántóföldjük nem 
lévén, a szőlő között termeltek maguknak élelmi-
szert, tartottak aprójószágot. Mindamellett a csa-
ládfő és a nagyobb gyerekek aratáskor summásnak 
álltak, napszámosként szerezték meg az életre való 
búzát, takarmánynak való kukoricát. Ezeket a 
munkákat természetben fizették, pénz jövedelem 
csak a bor eladásából származott, mert adózni kel-
lett, ruhát, lábbelit, munkaeszközöket kellett venni. 
Egy fél hold nagyságú szőlő bevételei fedezetet 
nyújtottak erre. 
Nemsokára más településen élők is szőlőt vettek 
(különösen Kutasról és Véséről, ahol a talajadott-
ságok nem kedveztek a szőlőtermelésnek). Őket 
extreánusoknak (külbirtokosoknak) hívták. 



Rövid id� alatt a társadalmi élet egyik legfonto-
sabb helyszíne lett a sz�l�hegy. Gyakran töltötték 
itt az ünnepeket, összejöttek a családok, barátok 
egymás pincéjénél, szüretelni, bort fejteni, vagy 
csak enni, inni, poharazgatni. Az egyház is jelen 
volt a sz�l�hegyen: miséket tartottak, kereszteket 
állítottak, sz�l�t, bort szenteltek. Nemsokára sza-
bályozni kellett a hegyi élet normáit. A sz�l�s-
gazdák maguk közül vezet�ket választottak, min-
denkire érvényes törvényeket, rendeleteket hoz-
tak.  
Hogy milyen részletes volt ez a szabályozás, né-
hány példa: Napra pontosan el�írták a nyitás 
(kikapálás), metszés idejét. A sz�l�m�velést az 
évi ötszöri kapálás jelentette. A szüret a meghatá-
rozott id�pontban mindenki számára kötelez�
volt, csakúgy, mint a gyepük, utak karbantartása. 
A század végére hegyközségekbe szervez�dtek a 
sz�l�hegyi birtokosok. A szervezet élén a hegybí-
ró állt. A napi munkák irányítása a hegymester 
feladata volt, neki kellett ellen�rizni a szabályok 
végrehajtását, alkalmazni a cs�szöket, fenntartani 
a rendet.  
És volt is rend: munkás hétköznapok, vidám szü-
retek, pinceszerek, téli pálinkaf�zések, szép ün-
nepnapok, der�s tavaszok. 

 Boldog békeid�k! 

3. ….és hanyatlása… 

Az aranykor az új évszázadban is kitartott még 
vagy ötven évig. 1949-ben a kommunisták alakí-
tottak kormányt. Szép, új világot ígértek. Lett is, 
ett�l kezdve mindenki kiélhette kreativitását a 
fináncok, ávósok hadának átverésében. Minden-
kinek tuti tippje volt a túlzott adóterhek kijátszá-
sára, a beszolgáltatás után visszamaradó csekély 
bor elrejtésére (jellemz� adat: a bor jelent�s ré-

���������

������
������



�����	�����

2012. szeptember 29.  9. 00- 14. 00 óráig. 

Már hagyományosan megrendezésre kerül községünkben az országos eseményhez kapcsolódó-

an a Szív napja rendezvény. Minden magáért felel�sséget érz� fiatalt, és id�set várunk. 

A rendezvény helye: Egészségügyi Központ Id�sek klubja 

Sz�rések: vérnyomásmérés, vércukormérés, testsúly ellen�rzés, testzsír, koleszterinszint ellen�rzés 
csontritkulás mérés. Véradásra is lehet�ség van. 

Böhönyéért—Somogyért Egyesület 

szét le kellett adni a kijelölt helyen, de a megma-
radt készlet után 5 forint adót kellett fizetni lite-
renként, az eladási ár ugyanakkor 3 Ft 50 fillér 
volt). Vigyázni kellett emellett a szomszédokkal 
is: nem lehetett tudni, kit sikerült beszervezni be-
súgónak, feljelent�nek. A totális terrort aztán 
nemsokára felváltotta a kollektivizálás. 
Ez azt jelentette, hogy a hatalom nem elégedett 
meg a nagybirtokok állami tulajdonba vételével, 
szemet vetett a kisbirtokokra is. Megalakult a ter-
mel�szövetkezet, a falu gazdáinak zöme „önként” 
belépett. A sz�l�birtokok még megmaradtak, de 
tíz év múlva az egykor grófi tulajdonú sz�l�ültet-
vény b�vítésére került sor, ami az újhegyek, Két-
soros, Dana, Szilota kisajátításával járt. A terüle-
tek helyett csereterületet ajánlottak az Öreghe-
gyen. Merthogy közben az �si területek kezdtek 
kiürülni: a fiatalok munkalehet�ség híján elköl-
töztek a városokba, az id�sek kihaltak, nem tud-
ták m�velni birtokaikat. A kintlakók száma tize-
dére csökkent, beköltöztek a faluba vagy a város-
okba. A 70-es években a felszabadult területek 
egy részén fiatal sz�l�termel�k telepítettek új ül-
tetvényeket, építettek pincéket, és legfeljebb 30 
négyzetméteres hétvégi házat, a kor építési szabá-
lyainak megfelel�en. Egy új generáció igyekezett 
az el�deik által felépített sz�l� és bortermel� ha-
gyományokat meg�rizni, folytatni. Örömmel, 
nagy reményekkel élték meg az új rendszerválto-
zást. Ma úgy t�nik, minden hiába volt. Sz�l�k és 
gazdáik egyre öregednek, sorvadnak. Méreteiben 
egyre növeked� búza és kukoricatáblák szorításá-
ban, vadak és tolvajok ellen hadakozva egy ma-
roknyi sz�l�termel� próbál fenntartani egy érté-
kes kultúrát. Nem sok sikerrel. 

Adja Isten, hogy ne így legyen! 
Hernesz Imre 
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Felelős kiadó: Kovácsné Balogh Éva 
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Szeptember 15–én a kaposvári Corso Bevásárlóközpont 
őszi rendezvényén 
nagy sikerrel szere-
pelt a böhönyei 
CoctailCoctailCoctailCoctail zenekar. 
A nagyszámú kö-
zönség körében si-
kert arattak saját 
szerzeményeikkel. 
További szép sikere-
ket kívánunk nekik!  

HÖLGYEKNEK 
Kedves lányok, asszonyok! Községünkben 400 hölgynek nem tisztázott, volt-e nőgyógyászati rákszűré-
se az utolsó két évben. Közülük 150-en levelet is kaptak, amelyben értesíti őket az ÁNTSZ arról, hogy 
a szűrés a védőnőnél is elvégeztethető. Kérem, akik a levelet megkapták, keressenek meg, hogy min-
denkivel megbeszélhessem a további tennivalókat.                                     Kovácsné Balogh Éva védőnő  

Az újság ára: 
200 Ft www.bohonyeert.hu 

KIADJA: BÖHÖNYÉÉRT—
SOMOGYÉRT EGYESÜLET 

Nyári lak kívülről és 
belülről 


