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Szeretettel gratulálunk 
Nyers Lászlóné Ibi-

nek, aki nyugdíjba vo-
nulása alkalmából Pro 
Sanitate elismerésben 
részesült, melyet Bu-

dapesten Szócska 
Miklós államtitkártól 

vehetett át 

A katolikus egyház Szent Miklós napi lelki gyakorlatos 
rendezvényén készült képek 



Nagy élmény tette számomra színessé az októ-
beri hónapot. Egy pályázat nyerteseként négy 
napot tölthettem Belgium fővárosában, Brüsz-
szelben. Lehetőségem nyílt bepillantani egy 
más nemzet kultúrájába és mindennapi életébe. 
Nem mindennapi élményekkel gazdagodtam, és 
olyan helyekre látogattam, ahol többet talán 
nem is járok majd életem során. 
Hat évvel ezelőtt kezdetét vette egy tehetség-
gondozó program. Ekkor alapította meg Csányi 
Sándor, az OTP vezérigazgatója a róla elneve-
zett alapítványt, melynek a kezdetek óta tagja 
vagyok. Tehetséges gyerekeket támogatnak 
egészen az egyetem elvégzéséig. A bent mara-
dás feltétele a jó tanulmányi eredmény, illetve 
valamely területen nyújtott kiemelkedő teljesít-
mény. Az alapítvány tagjai minden évben an-
gol, illetve német nyelvi versenyeken mér- 
hetik össze tudásukat. A legjobb eredményt el-
érők külföldi táborokon vehetnek részt, így ke-
rültem én is Angliába három alkalommal, illet-
ve tavaly nyáron két hetet tölthettem a medi- 
terrán éghajlatú szigetállamban, Máltán. Idén 
augusztusban egy eddig számunkra is meglepő 
pályázati felhívás került kiadásra. Bánki Erik, 
Európai Parlamenti képviselő Úr és az alapít-
vány pályázatot hirdetett „Az Európai Unió az 
én szememmel” címmel. Angol, német vagy 
francia nyelven íródott pályaművek, plakátok, 
rövidfilmek, illetve makettek beérkezését vár-
ták. A legjobb 15 munka beküldője jutalmul 
négy napot tölthetett Brüsszelben, így történt 
az, hogy a fiatal böhönyei fiú Európa egy másik 
részére sodródott. 
Tizennégy társammal és két felnőtt kíséretével 
október 13-án (szombaton) útnak indultunk. Az 
ország különböző részeiről valósiak a nyerte-
sek: többen érkeztek Jászberényből, Pécsről, 
Kaposvárról, illetve Nagybajom környékéről. 
Böhönyéről nem én voltam az egyetlen szeren-
csés, Bencze Balázs is megérdemelt jutalmát 
tölthette a belga fővárosban. A budapesti Liszt 
Ferenc Nemzetközi Reptéren gyűlt össze a 
nyertes csapat. Jó volt újra látni egymást. Rövid 
nosztalgiázást követően útnak indultunk. A re-
pülés igencsak kellemesnek bizonyult. Mind-
össze másfél óra telt el, és máris a brüsszeli 

Charleroi Reptéren találtuk magunkat. A nyugati 
időjárás nem hazudtolta meg magát: igazi őszi, bo-
rongós, hűvös és esős idő fogadott bennünket, mégis 
nagy élmény volt azt érezni, hogy egy idegen or-
szágban vagyunk. Kiss Rita, idegenvezetőnk a repté-
ren várt ránk, és egy rövid ismerkedés után kisbusz-
szal indultunk a belvárosba, hogy elfoglalhassuk 
szállásunkat, mely a Hotel du Congrés névre keresz-
telt négy csillagos szállodában volt. Nem volt nehéz 
megszokni az ottani kényelmet. Első ott töltött estén-
ken máris bepillantást nyerhettünk a szombat esti 
nyüzsgő városi életbe. Egy kellemes hangulatú olasz 
étteremben finom falatokat fogyaszthattunk el, majd 
kísérőnk segítségével megcsodálhattuk a páratlan 
fényekben úszó város főterét, illetve néhány neveze-
tességét. A szerzett élmények után nehéz volt álomra 
hajtani a fejem, de muszáj volt, hiszen másnap még 
több színes élmény várt ránk. 
Kezdetét vette a második nap. Vasárnap volt. Az 
időjárás meglepő fordulatot vett: a szürke felhőknek 
nyoma veszett, és hétágra sütött a Nap. A hotelben 
elfogyasztott reggeli után kísérőnk vezetésével közö-
sen lesétáltunk a brüsszeli központi vasúti pályaud-
varra. A belgák eléggé furcsán néztek ránk, hiszen 

mi csak ámultunk 
és bámultunk; 
nem igazán talál-
koztunk még 
ilyen hatalmas 
épülettel, ráadásul 
az is szokatlan 
volt, hogy a vona-
tok a föld alatt 
kialakított vágá-
nyokról indultak. 
Hamarosan befu-
tott a mi vonatunk 
is, melynek sze-

relvénye emeletes személyvagonokból állt. Kénye-
lembe helyeztük magunkat a már előre lefoglalt he-
lyünkön és vártuk, hogy megérkezzünk 
úticélunkhoz: Genthez. Leszállván a vonatról, cso- 
dás látvány tárult elénk. A csodás belga kisváros ut-
cái, épületei páratlanul tiszták. Alkalmunk nyílt vil-
lamossal bejárni a város egy részét. A szűk utcák 
miatt a villamos síne az aszfaltba van illesztve, így 
arra autók is járhatnak. 
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BRÜSSZELI  ÉLMÉNYEIM  



A városközpontban található a Szent Bavo kated-
rális. Az 1600-as években épült katedrális hatal-
mas méretekkel rendelkezik. Számos francia és 
holland festő által készített festmény található itt, 
melyeket volt szerencsém élőben látni. A kated-
rálissal szemben található egy ugyancsak magas 
épület: a Harangtorony. A csoport kérésére fel-
mentünk a torony tetejére, melynek eléréséhez 
közel 200 lépcsőfokot kellett megmásznunk. 
Mindenképp megérte, hiszen a magasból páratlan 
látvány tárult elénk. Beláthattuk az egész várost 
95 méteres magasságból. Ezt követően elegendő 
szabadidőt kaptunk, hogy egyedül vagy pedig 
kisebb csoportokban barangolhassunk a város 
utcáiban. Jó néhány fénykép készült ekkor. 
A kora délutáni órákban továbbindultunk, vonat-
tal utaztunk tovább a híres flamand városba, 
Brugges-be (ejtsd: brűzs). A várost számtalan 
csatorna szeli át, ezért is emlegetik sokan a várost 
az „északi Velence” néven. A háromfogásos ebé-
det követően útnak indultunk, hogy felfedezzük 
ezt a várost is. Egy csónakos kiránduláson vehet-
tünk részt, melynek keretén belül csatornáról-
csatornára jártunk, bejárva ezzel majdnem az 
egész várost. Amit a városban érdemes látni, azt 
mi láttuk is. Az estét már újra Brüsszelben töltöt-
tük. Rossz volt belegondolni, hogy a kirándulás 
felén már túl vagyunk. 
Eljött a négy napos út fénypontja, a hétfő. Korán 
kellett kelnünk, hiszen szorosan időhöz voltunk 
kötve. A kiadós reggelit követően gyalog indul-
tunk útnak az Európai Parlament felé. Útközben 
láthattuk a belga Királyi Palota és a belgiumi Par-
lament épületét. Átvágtunk a város legnagyobb 
parkján, és máris ott találtunk magunkat a több 
ezer embernek munkát adó Európai Parlament 
előtt. Bánki Erik, Európai Parlamenti képviselő 
szívélyesen fogadott ben- 
nünket. Közel egy órás előadást tartott nekünk az 
Unió szerepéről, működéséről és jövőjéről. Az 
ezt követő kötetlen beszélgetés során mindenki 
feltehette a saját kérdését, melyre termé- 
szetesen választ is kapott. Azt kell mondjam, 
hogy elég aktívak voltunk, és szép számmal 
akadtak kérdések. Lehetőségünk lett volna meg-
nézni az épület kupolatermét is, de sajnos felújí-
tási munkák miatt ez nem volt lehetséges. 
A szabadon eltöltött délutánt követően még nem 
értek véget a programok, este ugyanis hivatalosak 

voltunk a Brüsszelben élő magyar politikusok 
által szervezett október 23.-ai megemlékezésre. 
Az estét a Csík Zenekar fergeteges koncertje zár-
ta. Többek között olyan csodás számok hangzot-
tak el, mint a mindenki által ismert „Most múlik 
pontosan”. 

Programjaink itt lezárultak, keddre nem maradt 
már más, mint a hazaút. Fájó szívvel, ámde élmé-
nyekkel tele hagytuk el a belga fővárost. Abban a 
reményben szálltunk fel a repülőre, hogy talán 
még visszatérhetünk ide. Bánki Erik Úr azt ígérte, 
hogy jövőre is meghirdeti ezt a pályázatot, így 
akár lehetőségem nyílhat, hogy visszatérjek. Min-
dent megtennék ennek érdekében, és azt hiszem, 
ezzel nem vagyok egyedül. 
Amint azt már említettem, mindez október köze-
pén történt. Azóta visszatért minden a régi kerék-
vágásba. Egy újabb élménnyel lettem gazdagabb, 
amiért nagyon hálás vagyok. Nem telik el nap, 
hogy ne idézném fel az ottani eseményeket. Nem 
tudnék olyan dolgot mondani, ami ne lett volna 
rendben. Az időjárás a kezdeti borongósból nap-
sütésessé vált, kiváló ételeket fogyasztottunk 
(Brugges-ben egy flamand népi ételt is megkós-
tolhattunk). Persze mindez nem lett volna ilyen 
jó, ha a társaság sem ilyen jó, viszont mi tizen-
öten kiváló csoportot alkottunk, és szerintem nem 
vagyok elfogult, amikor azt mondom, hogy sem-
mi gond sem volt velünk. Így kívántam röviden 
ismertetni a brüsszeli élményeim. Nyilván sokkal 
nehezebb átadni ezeket az élményeket írott for-
mában, sokkal könnyebb, ha ezeket az ember 
mind élőben éli át. Aki teheti, látogasson el 
Brüsszelbe, megéri! 
 

György-Dávid Valentin  
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Az év utolsó negyedében is aktív az egyesület 
tagsága.  
Október 5.-én a Művelődési Ház „Szüreti rendez-
vényére” az egyesület asszonyai sütöttek pogá-
csát és kínálták a résztvevőket. A Borbarát-kör 
„Borlovag” tagjai szép egyenruhájukban részt 
vettek a programban és saját boraikat kínálták. 
Az október 6.-i „Aradi vértanuk” ünnepélyén, 
melyet a Csillagösvény Egyesület szervezett, két 
egyesületi tag is szerepet vállalt, Ők egyébként 
annak az egyesületnek is tagjai. 
Október 27.-én az „Idősek Napján” a Mosoly-mix 
csapat műsort adott, és nagy sikert aratott. Úgy 
érezzük sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy emlé-
kezetes legyen az öregek számára ez a nap. 
November 8.-án az egyesület meghívására Dr. 
Kele Zoltán belgyógyász - gasztroentológus főor-
vos tartott előadást a vastagbél daganatos beteg-
ségeiről és a megelőzésről, a szűrővizsgálat fon-
tosságáról. Az előadást mintegy 30 fő hallgatta 
meg. 
December 16.-ára a Mosoly-mix csapat meghí-
vást kapott Varászlóra, kb. 40 perces műsorral 
készülünk.  Reméljük sikerül ott is jó hangulatot 
teremteni. 
December 19.-én az Idősek klubjában rendezett 
karácsonyi ünnepélyre kértek az egyesülettől egy 

rövid műsort. Karácsonyi énekekkel, versekkel és 
történetekkel készülünk. Ugyanezen a napon tart-
ja az egyesületen belül működő Nők Böhönyéért 
tagcsoport a hagyományos karácsonyi ünnepélyét 
a fogyatékkal élő gyermekek számára, ahol min-
den gyermek kap ajándékot és a család számára 
hasznos dolgokat. Néhány vers és történet színe-
síti a rendezvényt, ahol gyümölcscsel sütemény-
nyel is megvendégelik a résztvevőket. 
21.-én részt veszünk a hagyományos fenyődíszítő 
versenyen, a fára való díszeket már elkészítettük. 
Egyszerű díszeink  talán örömet szereznek annak 
az egyedül élő idős embernek, aki megkapja az 
általunk díszített fát. 
Sok évi hagyományunknak megfelelően idén is 
elkészítettük ajándékcsomagunkat a faluban élő 
80 éven felüli idősek számára, amit még az ünnep 
előtt az egyesületi tagok személyesen visznek el 
számukra, jókívánságunkkal együtt. Öröm látni 
meghatottságukat, jó érzéssel tölt el bennünket, 
hogy örömöt szerezhetünk. 
Az egyesületi tagok és a magam nevében minden 
olvasónak és böhönyei lakosnak  kívánok áldott, 
szép karácsonyt és egy szebb, nyugodtabb új évet, 
amit egészségben, békében tölthet szerettei köré-
ben.  

    Tóth Mihályné  
     elnök 
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BÖHÖNYÉÉRT-SOMOGYÉRT EGYESÜLET HÍREI  

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK  
Miniszteri elismerésben részesültünk 
Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr a közfog-
lalkoztatási programok megvalósításában nyújtott 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, 
miniszteri elismerő oklevelet adott önkormányza-
tunknak. Az elismerés értékét, súlyát jól jelzi, ha 
abból indulunk ki, hogy 3600 önkormányzatból 
mindösszesen 22 önkormányzat részesült az elis-
merésben. Somogy megyében egyedül mi kaptuk 
meg az oklevelet. Az oklevél mellé 2 millió forint 
rendkívüli többlettámogatást kaptunk, melyből 
közmunkaprogramokhoz szerezhetünk be eszkö-
zöket. Így rövidesen a kertészeti munkákhoz új 
kiegészítő eszközökkel rendelkezünk (eke, talaj-
maró, permetezőgép, kapálógép stb.). Az elisme-

rés hátterében az a kezdeményezésünk is okként 
szerepelt, mely a rászorultak részére juttatott ve-
tőmag biztosításából, annak ellenőrzési rendsze-
rének példaértékűségéből állt. Ezen programról 
külön beszámolót kértek tőlem, melyet eljuttattak 
a Belügyminisztériumba, s melyért az Államtitkár 
helyettes külön levélben gratulált. Büszkék lehe-
tünk arra is, hogy - részben példánk motivációjá-
nak eredményeként - a Belügyminisztérium 2013
-ra „Műveld a kerted” címmel önálló programot 
indít, országos mintaprogramként, melyben való 
részvételre felkérést is kaptunk. 
Ezen programoknak az a jelentősége, ha komo-
lyan vesszük, és érdemi tevékenységet folytatunk, 
akkor a rászorultak természetbeni juttatásként 



több támogatáshoz jutnak. Egyidejűleg maguk is tevékenyen részt vesznek a javak gyarapításában. 
Kiemelt feladatnak tartom a munkanélküliek, szociálisan rászorultak hatékony támogatási rendszerének 
kiépítését, mely részben abból áll, hogy munkalehetőséget biztosítunk számukra a közfoglalkoztatás 
keretein belül. Részben abból, hogy önfenntartási képességük javítása érdekében természetbeni juttatá-
sokat kapnak. Ezeken keresztül kénytelenek saját sorsuk jobbra fordítása érdekében aktívan részt venni. 
Az egész település közös érdeke, hogy az elszegényedési folyamat lelassuljon vagy megálljon, mert 
később kezelhetetlenné válik, ha nem teszünk semmit, vagy bedugjuk a fejünket a homokba. 2013-ban 

a Start munkaprogram keretében a kertészeti tevé-
kenységet növeljük. Csodát nem várunk tőle, de 
munkalehetőséget biztosítunk, és megpróbáljuk ki-
hozni a lehető legtöbbet a rendszer működéséből. 
Jórészt ez az egyik oka annak, hogy ebben az évben 
mintegy 5-6 hektár területet vásároltunk. Nagy része 
a Rinya patak melletti területekből áll. Tovább foly-
tatjuk az árkok, utak, átereszek karbantartását, javí-
tását is. Remélhetőleg sikerül jövőre is olyan megál-
lapodást elérni, mely eredményeként a Vizi Társulat-
nál 30-ról 40 főre szeretném növelni az ott foglal-
koztatottak számát. Ehhez némi támogatással hozzá 
kell majd járulnunk, de úgy gondolom, hogy ennek 
észszerűsége nem lehet kérdés. 
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zattal nagy értékű gépek beszerzésére kerülhetett 
sor (szalagfűrész, aggregátor, lapvibrátor, beton-
keverő, stb.). 
 
Már legalább 2-3 éve nyugtalanított a Vásártéri 
bérlakások tetőhéjazatának állapota. Végre sike-
rült a forrásokat biztonsággal előteremteni, így az 
épület új héjazatot kapott. Egyidejűleg mind a hét 
kéményt részben újjá kellett építeni, és az előírá-

soknak megfele-
lően kibélelni.  
 
Most az elektro-
mos hálózat el-
lenőrzése van 
folyamatban. 
 
 

 
 
Vásártéri bérlakás 
felújítás előtt ... 
 
… és után 
 
Szeméttelep rekul-
tiváció előtt… 

2012. évi eredményeinkről röviden 
Eredményesen bonyolítottuk a Start munkaprog-
ramot, melyben mintegy 42 fő foglalkoztatását 
biztosítottuk. További siker, hogy a Vizi Társulat-
nál zajló központi foglalkoztatási programban 30 
főt tudtunk elhelyezni. 
 
Terveink szerint megépült a Csokonai és Kölcsey 

utcában terve-
zett járda. Úgy 
gondolom, a 
kivitelezés 
minősége is 
megfelelő. Re-
mélem az ott 
lakók valam-
ennyien érté-
kelik és óvják 

állagát (sózni tilos). 
 
Eltüntettük a Széchenyi utca alsó szakaszán ösz-
szegyülemlett mintegy 700 m3 építési törmeléket. 
Igaz, hogy ez több mint 2 millió forintba került, 
de megszabadultunk a törmeléktől. Szilárd burko-
latot kapott a Szőlőhely két útszakasza, jelentős 
hosszúságban. 
Közmunkaprogramhoz kapcsolódó külön pályá-



Fizikailag befejeződött a szeméttelep rekultiváci-
ója, így most a település azon részén is kulturál-
tabb állapotok uralkodnak. 
Ingatlanok vásárlásával is gyarapodtunk. Kedve-
ző áron megvásároltuk a volt Pártházat, valamint 
a volt Böh-Bau telephelyet. A Szőlőhegyben is 
megvásárlásra került, kedvező áron, 3 db ingat-
lan. A jövőre nézve területeink tömbösítése a cél. 
Egyszerűbb és hatékonyabb kezelhetőség érdeké-
ben, a Tsz Vagyonkezelővel telekcserét is bonyo-
lítottunk. 
A Tsz-től megvásároltuk a volt üzemanyagkút 
területét a körülötte lévő telkekkel együtt. Ezt a 
területet letisztítottuk, géppel kituskóztattuk, és 
kertészeti tevékenység céljára kívánjuk hasznosí-
tani. A Marcaliból érkezők így sokkal rendezet-
tebb területtel találkoznak, javul a településkép. 
A jövő évi lehetőségeinket még nem tudom fel-
mérni, mert a rendelkezésre álló források még 
nem ismertek, de tartok tőle, hogy nehéz időszak 
előtt áll még Böhönye is. 

 
 
Szeméttelep 
rekultiváció 
előtt… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
… és után 
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Államosítják az iskolát? 
Megszűnnek a körjegyzőségek? 
 
A Parlament döntései értelmében mára egyértel-
művé vált, hogy az iskola állami fenntartásba és 
működtetésbe kerül. Rendkívül bizonytalan, ku-
sza helyzet alakult ki az átadás-átvétel előtt, 
mert jószerével senki nem tudta, hogy az EU-s 
pályázatokra való tekintettel az intézményrend-
szert egyben vagy részenként kell kezelni. Gya-
korlatilag az utolsó napra kaptuk meg azt az ér-
tesítést, hogy az óvoda és konyha az önkor-
mányzatnál marad. Az iskolát viszi az állam. 
Hangsúlyozom, hogy a tulajdonjog az önkor-
mányzaté. Az óvoda fenntartása valószínűleg 
egy újonnan létrehozott társulás keretében törté-
nik. A konyha pedig szakfeladatként kerül visz-
sza az önkormányzathoz. Az eddigi 
Mikrotérségi Társulás megszűnik, hiszen a ta-
gok valamennyien kiléptek a társulásból. A ta-
gok többsége folyamatosan nehezményezte, 
hogy tartozásaikat inkasszóval hajtottuk be, de 
határozottan kijelentem, hogy nem volt más le-
hetőségünk, mert ha ezt következetesen nem 
hajtjuk végre, akkor Böhönye község költségve-
tése összeomlott volna. Úgy adósodott volna el a 
település, hogy közben semmit sem tudott volna 

megvalósítani abból, ami az elmúlt 6 évben ké-
szült. 
 
A körjegyzőségek is megszűnnek. Jogutódjuk az 
egyesített hivatal lesz, ha majd megszületnek 
ennek létrehozásáról a döntések Böhönye – Ne-
meskisfalud - Szenyér önkormányzatai részéről. 
Elég sok még a tisztázatlan, részleteiben kidol-
gozatlan kérdés, de próbálunk jól igazodni a kö-
rülményekhez, hogy a lehető legjobban jöjjön ki 
a változás során a kialakult helyzetből. 
 
Biztosan sokukat érdekel az adósságkonszolidá-
ció kérdése. Erről december 14-én tárgyalok a 
megbízott országgyűlési képviselővel, majd dec-
ember 17-én hozzuk meg a szükséges testületi 
döntéseket. Az önkormányzat által felvett hitel-
ből fennálló tartozást az állam kifizeti. Igaz, 
hogy ezzel megszűnik a kb. 70 millió forintos 
tartozás, de ma még egyáltalán nem vagyok biz-
tos, hogy nem jártunk volna jobban, ha az ön-
kormányzati finanszírozás marad, és mi becsüle-
tesen törlesztjük a hitelünket. Egyelőre úgy lá-
tom, hogy a törlesztő részleteinket messze meg-
haladó összegű elvonások 
(alulfinanszírozottság) lesznek 2013-ban. Vagy-
is lehet, hogy az állam átvállalja az adósságállo-



Szeretnék mindenkinek áldott békés karácsonyi 
ünnepeket, és eredményekben gazdag újévet kí-
vánni 

Jasek Attila 
Elnök 

CSILLAGÖSVÉNY EGYESÜLET 

„Csillagösvény” Böhönye a Határontúli Magya-
rokért Egyesület idén is ajándékoz meg hátrányos 
helyzetű csángó gyerekeket. 
Már a szeptemberi Erdélyi kiránduláson elkezd-
tük felderíteni, hogy valójában mi is az, amire 
szükség lehet. Salamon Csongor a 
Gyímesközéploki iskola igazgatója segítségével 
összeírtuk az ajándékozást. Kiderült, hogy valójá-
ban nem csak édesség, játék és gyümölcs, amiben 
tudunk segíteni, hanem ruha, tisztálkodó, tisztító 
és tartósélelmiszer is kerülhet a „fa alá”. Egyesü-
letünk jó barátságot ápol más egyesületekkel, és 
így a gyűjtést kiterjesztettük országos szintűre. 
December 10-én barátaink átküldték az ajándék 
listát, és itt derült ki, hogy 3 teherautónyi ajándék 
az, ami kiszállításra vár. Szerény számításaim 
szerint nem csak a 600 gyerek lesz megajándé-
kozva, hanem 20-30 család és az iskola is. 
Amit szeretnénk kiszállítani az édesség, élelmi-
szer, gyümölcs, játék, ruha, cipő, számítógép, lap-
top, nyomtató és egyéb műszaki cikkek. 
Ha az Isten megsegít bennünket, akkor december 
16-án este szeretnénk neki vágni a 2400 km-es 
távnak. Ami nem kis erőfeszítés, mert aki ismeri 
az Erdélyi téli tájat, az tudja, hogy bizony embert 
próbáló feladat a Kárpátokon átkelni. 
Ezúton szeretném megköszönni mindenki munká-
ját, illetve segítségét, hogy segítette egyesületün-
ket abban, hogy 600 gyermek karácsonya szebb 
legyen. 
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mányunkat, de ettől még kerülhetünk önhibánkon kívül nehezebb gazdálkodási körülmények közé. 
Az ország leromlott gazdasági helyzetét tudomásul kell vennünk. A körülményekhez igazodni kell, és 
legjobb tudásunk szerint szükséges gazdálkodnunk a költségvetési forrássokkal és az önkormányzati 
vagyonnal. 
A reményt nem adjuk fel, tisztességgel elvégezzük a ránk bízott feladatokat a jövőben is. 
Következetesen vállalva a döntéseink esetlegesen eltérő megítéltetésének következményeit. 

Dr. Szijártó Henrik 
Polgármester 

Horváth Anikónak (Böhönye, Dr. Forbáth utca), aki 2012. október 1-én vette át óvoda-pedagógusi 
diplomáját a Kaposvári Egyetemen.  

SZERETETTEL GRATULÁLUNK 
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BÖHÖNYEI  POLGÁRŐR EG YESÜLET 

A Böhönyei Polgárőr Egyesület tagjai az év utolsó 
negyedévében közel 200 órát töltöttek szolgálat-
ban. Ez az óraszám azért ilyen csekély, mert az 
egyesület használatában lévő LADA NIVA típusú 
gépjármű egy felújításon esett át. A felújítás össz-
értéke csaknem 140.000,- Ft volt, melyet a So-
mogy Megyei Polgárőr Szövetség pályázatán el-
nyert pénzből tudtunk fedezni.A gépjármű korsze-
rűsítése folyamatban van, ugyanis szintén pályáza-
ti úton lehetőség nyílt egy GPS készülék beszerelé-
sére, mely segítségével nyomon követhető a gép-
jármű útvonala. 
A Mesztegnyői Polgárőr Egyesület meghívására 
október 13-án Egyesületünk több tagja részt vett a 
Mesztegnyői Szüreti Bálon, amely lehetőséget biz-
tosított a kötetlen formájú kapcsolattartásra Egye-
sületeink között. 
A november 16-án megtartott elnökségi ülésen a 
Polgárőrség létszámának bővüléséről hoztunk dön-
tést, így újabb három fő csatlakozott a szolgálat-
hoz. 

A negyedévben teljesített szolgálataink során 
kiemelt figyelmet fordítottunk a november eleji 
Mindenszentek, illetve halottak napi hosszúhét-
végére. Ezeken a napokon a temetőnél, és a te-
lepülés belterületén is párhuzamosan láttak el 
szolgálatot a polgárőreink. 
 
December hónapban, a fenyőszezon indulásával 
a szolgálatok - szinte minden esetben - a szőlő-
hegyben és annak környékén zajlottak.  
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben bár-
milyen szabálysértő, vagy törvénytelen cselek-
ményt tapasztal, hívja a Polgárőrség telefon-
számát (06 30 / 863 44 94), vagy a rendőrségen 
(107) tegyen bejelentést. Mindkét telefonszám a 
nap 24 órájában az Önök rendelkezésére áll. 

 
Bonczek Ágnes 

elnök 

ÚJ DOLGOZÓNK AZ ÖNKO RMÁNYZATNÁL 

2012. december 1-től pályázati és önkormányzati 
referensként dolgozom a Böhönye, Nemeskisfa-
lud, Szenyér Községek Körjegyzőségén. Kaposvá-
ron születtem, ott jártam általános és középiskolá-
ba, majd Budapestre kerültem a felsőfokú tanul-
mányaim kapcsán, ahol közgazdászként végez-
tem. 2003-ban első munkahelyem egy vállalko-
zásnál volt Kaposváron, ahol külkapcsolati ügyek-
kel foglalkoztam, és mely munkám mellett elvé-
geztem Pécsett az Európai Unió szakértő szakirá-
nyú továbbképzést. 2006-ban váltottam munkahe-
lyet a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökséghez, ahol európai uniós pályázatokkal kap-
csolatos tanácsadóként dolgoztam. A tanácsadói 
munka egy országos hálózat részeként működött, 
amelyben én a Marcali kistérség 38 településén 
felmerülő új pályázati igényekés már elnyert pá-
lyázatok menedzselésében működtem közre. E 
munkámnak köszönhetően ismerkedtem meg Bö-
hönyétől Balatonmáriafürdőig a 38 település ön-
kormányzataival, vállalkozásaival és civil szerve-
zeteivel. Az Ügynökségnél 2010. év végéig dol-

goztam, majd a Marcali székhelyű Szakképzési - 
Szervezési Társuláshoz kerültem az ott futó eu-
rópai uniós pályázat menedzselése érdekében. 
2012. december 1-től azért dolgozom Böhönyén 
a Körjegyzőségen, hogy a Böhönye, Nemeskis-
falud és Szenyér Önkormányzatoknál már el-
nyert és új pályázati igények lebonyolítása zök-
kenőmentesen és hatékonyan valósuljon meg. 
2006. óta lakunk Böhönyén férjemmel, Bonczek 
Róberttel. Azóta a helyi társadalmi szervezetek 
életében is aktívan részt ve-
szek, így a Böhönyéért-
Somogyért Egyesület elnök-
ségi tagja vagyok, az Egye-
sület újságjának vagyok a 
főszerkesztője, valamint a 
Böhönyei Polgárőr Egyesület 
elnökeként is tevékenyke-
dem 2012 májusától. Ezeken 
túlmenően a többi helyi civil 
szervezettel is aktív kapcso-
latot ápolok.                                  Bonczek Ágnes 



Tisztelt Ebtartók! 
A Kormány döntése értelmében (115/2012. 
(VI.11.) Korm. rendelet) 2013. január elsejétől 
négy hónaposnál idősebb kutyát kizárólag 
traszponderrel (chippel) megjelölve lehet csak tar-
tani. Az állat megjelöltetése a tulajdonos kötele-
zettsége. A megjelölést az illetékes jegyző és az 
állategészségügyi hatóság fogja ellenőrizni. A je-
lölés elmulasztása esetén bírságot szabnak ki. 
A transzponderek behelyezését állatorvosok vég-
zik. Minden tulajdonosa az általa kiválasztott ál-
latorvossal végeztetheti el a beavatkozást  
Böhönyén az ebek megjelölését háznál fogom el-
végezni, előzetes telefonos megrendelés esetén. 
Amennyiben a chip beültetését velem kívánják 
elvégeztetni, kérem, hívjanak a 06/20994-0485-ös 
telefonszámon. 
Az általam behelyezett transzponder díja 4.000. 
Ft. Ez tartalmazza az eszköz árát, az országos 
adatbázisba való regisztrációt, a behelyezés mun-
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KUTYAVILÁG KUTYA TARTÓKNAK 

A református egyházközség hosszas egyeztetés 
után megvásárolta az önkormányzattól a Kossuth 
utcai óvoda épületét. Ezzel 62 év után ismét az 
egyház tulajdonába került az 1950-ben államosított 
iskola és a hozzá tartozó terület. Gyülekezeti tagja-
ink örömére szolgált a már másfél éve tartó egyez-
tetés után ez év júliusban aláírt adás-vételi szerző-
dés. Ezzel egy időben eladtuk a Bethlen Gábor ut-
cai parókia épületet, aminek az árából a vásárlást 
meg tudtuk oldani. Hálát adunk érte az Úr Isten-
nek, mert igazolva látjuk, hogy „ahol nagy a szük-
ség, ott van a segítség”. Az épület birtokbavételé-
vel ismét nagy feladat előtt áll a maroknyi gyüle-
kezet. Az épületben lelkészlakást és közösségi ter-
meket kívánunk kialakítani, ahol a gyülekezeti éle-
tet rendezvényekkel, összejövetelekkel aktívabbá 
tudjuk tenni. Az erre vonatkozó építési tervek elké-
szültek, a felújításhoz és átalakításhoz a pénzügyi 
forrásokat európai uniós és hazai pályázatokon 
szeretnénk megnyerni. Bízunk abban, hogy a segít-
ség most sem marad el, és terveinket áldás kíséri. 
Tovább szeretnénk folytatni a 12 éve megkezdett 
templom felújítást is, amiben csak kis lépésekben 

tudunk előre haladni, de ennek is nagyon örü-
lünk. 
Terveink megvalósításához minden segítséget 
szívesen fogadunk és megköszönünk. 
 

Bácsiné Nemes Zsuzsa 
 

A „KURÁTOR” a Böhönyei Református 
Templomért Alapítvány Kuratóriuma 
8719 Böhönye Bethlen G. u. 3) 
(adószáma:18770818114) közli az érde-
keltekkel, hogy 2011-ben a SZJA 1 %-
ából 33.346.- Ft adományt kapott, melyet 
a templom további felújítására kíván for-

dítani. A támogatást köszöni, és 
a továbbiakban is szeretettel 
várja a felajánlásokat. 

 
Kalocsai Bálint 

Kuratórium elnök 

kadíját és a kiszállást. Az új típusú oltási könyv is 
szükséges a megjelöléshez, ezért akinek nincs, 
újat kell vennie 600 Ft-ért. 
2013-tól veszettség ellen immunizálni csak 
transzponderrel megjelölt kutyát lehet. 
A felelős állattartás értelmében kérek mindenkit 
az új szabályok betartására.  

dr.Burmeister Tamás 
állatorvos 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍ REI  



forgalom miatt lehetőség volt a kerékpározás köz-
ben kötetlen baráti beszélgetésekre is. Nagybajom-
ban a Sportcsarnok előtt tartottunk egy negyedórás 
szerelvényigazítást, és indultunk tovább Böhönyére, 
az iskolához, ahol már várt bennünket a szenzáció-
san jól sikerült pincepörkölt.      Pontosak voltunk, 
fél egyre érkeztünk az ebédlőbe, ahol a kiadós ada-
gokat mindenki farkasétvággyal fogyasztotta el. 
 
Ezután került sor a névre szóló emléklapok és az 
ajándéktárgyak kiosztására, melyek között volt ke-
rékpáros közlekedésbiztonsági matrica, karkötő, 
láthatósági mellény, termopulóver, naptár. Senki 
nem távozott tehát üres kézzel és gyomorral, de 
gondolom, nem ezek miatt vettek részt a jó időben 
megtartott és jól sikerült túrán, melynek a biztonsá-
gos megrendezéséhez a Gamesz is hozzájárult, egy 
személy és egy tehergépkocsival. 
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és jövőre el-
csábít magával egy-két barátot, családtagot.  

 
Tóth Gábor  

szervező-koordinátor 

Ebben az évben is csatlakoztunk az országos 
Mobilitás-hét programsorozathoz, melynek célja 
az autómentes közlekedés népszerűsítése, az al-
ternatív közlekedési eszközök elterjesztése, a 
környezetszennyezés csökkentése, és az egészsé-
ges életmódra való figyelemfelhívás. A projekt 
zárásaként került megrendezésre, már második 
alkalommal, a község lakosságát megmozgató 
kerékpártúra. A több mint 40 km-es út során a 
Böhönye – Segesd – Nagybajom – 
Böhönyeútvonalat vettük célba. 9 órakor a Taka-
rékszövetkezet elő indult a csapat, ahol egy rövid 
tájékoztatót tartottunk, és ellenőriztük a kerékpá-
rokat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a több 
mint 70 résztvevő között a nyugdíjastól az alsós 
kisgyerekig minden korosztály képviselve volt. 
A túra első szakaszán az erős ellenszél egy kicsit 
megnehezítette a csapat dolgát, de kárpótolt ben-
nünket a Hertelendy – kastélynál elfogyasztott 
tízórai (banán, szendvics, ásványvíz, melyet Bö-
hönye Község Önkormányzata biztosított.) A 
rövid pihenő után Nagybajom városát céloztuk 
meg Kutason keresztül. Szerencsére a gyér autó-
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MOBILITÁS NAPI  KERÉK PÁRTÚRÁK 

SZŐLŐHEGYIKIRÁLY 
Szeptember utolsó hétvégéjén került megrende-
zésre először a Böhönye község 
Szőlőhegyikirály elnevezésű kerékpárverseny. A 
versenyt több cél megvalósítása motiválta. Első-
sorban a kerékpározás, az egészséges életmódra 
való nevelés, versenyzési lehetőség biztosítása 
volt a fő szempont. E mellett azonban Böhönye 
község - sajnos feledésbe merülő - értékeinek 
megismertetése a gyermekek és az érdeklődők 
számára. 
A verseny rajtja a Festetics-kastély mellett a régi 
Zöldért előtt volt, a táv, ami nem volt hosszú, de 
rendkívül meredek, a szőlőhegy tetején lévő víz-
toronynál ért véget. Közel 25-en neveztek a ver-
senyre öt korcsoportban. A győztesek: Varga Lu-
ca, Tóth Emese, Varga Nóra, Horváth Ferenc, 
Vass József és Tóth Máté. Az abszolút győztes 
3perc 28mp-es idővel Tóth Máté lett. 
A verseny után a polgármester úr vezetésével 
megnézhettük a nagypincét belülről, majd a több 

mint 100 m hosszú pincét gyertyafény mellett.  
A program végeztével közösen érkeztünk a Szív-
napja rendezvényre, ahol szintén az egészség 
megőrzésére és ápolására szolgáló hasznos taná-
csokat kaptunk. 
Minden résztvevő díjazásba részesült, amelyért 
szeretnénk köszönetet mondani a gyerekek nevé-
ben CBA-boltnak, a Marcali Közlekedési Osz-
tálynak, a Tóth-zöldséges üzletnek és Böhönye 
Község Önkormányzatának.             Tóth Gábor     



Az eddigi évek szokásához híven a nyugdíjasok 
hónapjában idén is megemlékeztünk községünk 
nyugdíjas lakóiról. Először 2012. október 13-án 
az Idősek Klubjában tartottuk meg a 

„szépkorúak”, azaz a 80 év felettiek ünnepségét. 
Elég szép számmal összegyűltünk, a Polgármes-
ter Úr ünnepi beszédet mondott, és virággal kö-
szöntötte a falu legidősebb lakóját, Bonczek Ist-
vánnét, aki 93 éves. 
Ezután Juhász Árpádné Intézményvezető köszön-
tötte a megjelenteket egy verssel. Az óvodás kis-
gyerekek, valamint az iskola irodalmi 
szinpadának kedves műsora után egy ebéddel 
vendégeltük meg a jelenlévőket. 

 
A másik ünnepségünket 2012. október 27.-én tar-
tottuk a Művelődési Házban. Ide vártuk a falu ösz-
szes nyugdíjas lakóját. A megjelenteket az óvodá-
sok és az iskolások, három vidéki fiatal énekes, 
valamint a helyi Mosoly-Mix egyesület műsora 
köszöntötte. Láthatóan mindenki jól érezte magát, 
elbeszélgettek egymással azok is, akik esetlegesen 
csak ilyen ünnepségeken találkoznak. 
 
2012. december 19. tartjuk az Idősek klubjában a 
klubtagjaink karácsonyi ünnepségét. Műsorral, 
ünnepi megemlékezéssel igyekszünk széppé tenni 
az ünnepet számukra. 

Szépné Németh Andrea 
szociális gondozó 
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A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén 2012. évben az ÚMVP III. tengely 
„Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése” intézkedésre 13 pályázat, a „Turisztikai tevékeny-
ség ösztönzése” intézkedésre 6 pályázat érkezett. Rövidesen megtörténik a határozatok kiküldése 
mindkét jogcím vonatkozásában. 
A „Falumegújítás és -fejlesztés” intézkedésre 32 pályázó nyújtotta be támogatási kérelmét közel 141 
millió forint értékben, a „Vidéki örökség megőrzése” intézkedésre 18 szervezet pályázott 45,7 millió 
forinttal. A beérkezett támogatási kérelmek jelenleg feldolgozás alatt vannak. 
Az ÚMVP IV. tengelyre, a LEADER-re várhatóan a jövő év elején kerülnek pályázatok kiírásra. Is-
mételten projektötleteket gyűjtünk, fórumokat tartunk annak érdekében, hogy minél hatékonyabban 
tudjanak a helyi igények érvényesülni. 
Egyesületünknek folyamatos a kapcsolata a Homoród-Rika-Küküllő HACS-al. Az elsődleges cél a ro-
mániai és a magyar tapasztalatok megismerése és átadása. Jelenleg kialakulóban van horvát partnerek-
kel történő nemzetközi együttműködés, melyre pályázatot nyújtottunk be az MNVH-hoz. 

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület 

ZSELICI  LÁMPÁSOK 

IDŐSEK NAPJA 



Intézményünkben lezajlott programokat szeret-
nénk az alábbi sorokkal és képekkel feleleveníte-
ni. Továbbra is várjuk érdeklődő részvételüket 
rendezvényeinken.  
 
Szeptember: 
21-én, pénteken délelőtt Rendhagyó irodalom-
órán vehettek részt az iskola 7-8. osztályos tanu-
lói. Balogh Márta saját írását (A kísértet címmel) 
mondta el a gyerekeknek. 
A helyi amatőr írók-költők munkájának segítése 
és a tehetségek összetartása hónapok óta tart in-
tézményünkben. Ennek eredményeként elérkez-
tünk nem formális közösségük létrehozásához. A 
megalakulást 26-án irodalmi teadélutánnal ün-
nepeltük meg, ahova helybeli lakosokat is meg-
hívtunk, s az írók-költők alkotásaikkal örvendez-
tették őket. 

 
 
Benedek Elek születésének évfordulójára, a VIII. 
Országos Népmese Konferenciához könyvtárunk 
is csatlakozott. A népmese napját 27-én 
Mesedélelőttel ünnepeltük. A gyerekek mesét 
mondtak, mesevetélkedőn vettek részt, illetve élő 
mesét hallgattak Bogdán Rita, helyi meseírónk 
előadásában. 
 

 

KÖZSÉGI  KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI  HÁZ  
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Október: 
Október hónapunk első hete az Országos Könyv-
tári Napok keretében zajlott. 
2-án, kedden délelőtt az óvodásokat vártuk 
mesedélelőttre, „Mesemorzsák” címmel. Helyi 
amatőr írónk és mesemondónk, Bogdán Rita ál-
latokról szóló élő mesével szórakoztatta a gyere-
keket. A mesékhez díszletet is készített, mellyel 
még élvezetesebbé tette a programot.  
 

 
 
3-án délelőtt Csiri-biri torna várta a legkisebbe-
ket, melyre sajnos ez alkalommal nagyon keve-
sen látogattak el. 
Délután a felnőtteknek kedveskedtünk Bogdán 
Rita első, „Ez nem rózsaszín” című könyvének 
bemutatójával. A kötet novellákat tartalmaz, me-
lyek különböző párkapcsolati helyzeteket dol-
goznak fel. A szerző néhány novellát megosztott 
a közönséggel, majd lehetőség nyílt kötetlen be-
szélgetésre, könyvek vásárlására is. 
 

 
 
5-én, pénteken Szüreti mulatság várt minden 
korosztályt. A díszes jelmezekbe öltözött óvodá-



sok műsorral készültek, majd kézműves foglal-
kozáson vehettek részt iskolás társaikkal együtt. 
Ez alatt a felnőttek a Holló Együttes „A bor le-
gendája” című zenés előadását élvezhették. A 
szüreti hangulatot a helyi Borlovagok színesítet-
ték, a Böhönyéért-Somogyért Egyesület tagjai 
pedig pogácsával, teával, musttal kínálták a kb. 
100 fő résztvevőt.  
 

 

 
 
15-én a helyi általános iskola alsó tagozatos di-
ákjai tekinthették meg az Aladdin című gyer-
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mekelőadást a Szegedi Miniszínház produkció-
jában. A színészek saját készítésű díszleteikkel 
érkeztek, mókás jelmezeikkel, tréfás szövegeik-
kel szórakoztatták a közönséget. Az előadásba a 
gyerekeket is bevonták, ami külön élményt nyúj-
tott számukra. 
 

 
 
Október 23. Nemzeti ünnepünk. Az ünnepi 
műsor idén a Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház előtti téren zajlott. A megemlékezést az in-
tézmény munkatársai bonyolították le a Magya-
rok Nagyasszonya Kórus közreműködésével. A 
forradalmi hangulatot vetítés, zenei betétek, ver-
sek színesítették. Az 1956 tiszteletére rendezett 
program a Központi Parkban, az emlékoszlopnál 
történő koszorúzással és a Szózat elhangzásával 
ért véget. 
 

 
 
24-én a 6. osztályosok érkeztek hozzánk Könyv-



tárhasználati órára. A könyvtárban való körbené-
zés után vetítéssel egybekötött előadáson vettek 
részt. Dr. Savanyó Józsefné könyvtáros bemutatta 
nekik a könyvtár-és dokumentumtípusokat, és bő-
vebben kitért a könyvtár rendjére, a raktári rendre 
és annak megtartására. Végül számítógépeinknél 
foglaltak helyet, ahol online katalógusokban bön-
gészhettek. 
 
November: 
8-án Dr.  Kele Zoltán belgyógyász -
gasztroenterológus főorvos előadást tartott a vas-
tagbél daganatos betegségeiről, azok lehetőség 
szerinti megelőzéséről.  
 
9-én, 17 órakor Márai-est vette kezdetét színpa-
dunkon. Csányi Zoltán előadóművész egyes szám 
első személyben elmesélte Márai Sándor életét, 
születésétől a haláláig. Az előadó Márai saját sza-
vaival, verseivel mutatta be az életutat, amit a nagy 
író bejárt, míg végül az öngyilkosság gondolata 
megfogant benne. Az előadást családi diaképek 
vetítésével, korhű díszlettel tette látványosabbá. 

 
Decemberi programajánló: 
Dec. 12. 15 óra Karácsonyi kézműves foglalkozás 
Dec. 19. 14 óra Szegedi Miniszínház Karácsonyi 
előadásának adunk helyet, amellyel az iskola ked-
veskedik a gyerekeknek. 
Dec. 22. 17 óra Mindenki Karácsonya 
 
Könyvtárunk szeretettel várja régi és új olvasóit 
folyamatosan gyarapodó könyvkínálattal. Tovább-
ra is lehetőség nyílik 49 féle időszaki kiadvány 
kölcsönzésére. Készséggel állunk rendelkezésükre 
számítógépes ügyintézéseik segítésében. 

 
Dr. Savanyó Józsefné   Horváth Judit 
intézményvezető     programszervező 
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VOLTUNK LETTÜNK (ANYAKÖNYVI ROVAT)  

 
 
Szeretettel köszöntjük Községünk újszülötteit: Horváth Kevin édesanyja 
Kiss Nikoletta, Buruián Máriusz édesanyja Calanyos Emese, Mosocki Jáz-
min édesanyja Horváth Katalin, Orsós Milán édesanyja Kalányos Judit, 
Recsek Zoltán József édesanyja Cziráki Júlia, Tóth Máté édesanyja Filiszár 
Henrietta, Orsós Csaba édesanyja Orsós Edina, Havasi Ádám Nikolasz édes-
anyja Havasi Ildikó, Varga Luca édesanyja Fogas Krisztina. 
 
 
Fájó szívvel búcsúzunk a közelmúltban elhunytaktól: Nagy István élt 80 évet, Tamás Jánosné élt 75 
évet, Ibusza István élt 59 évet. 
 
Házasságkötésük alkalmából gratulálunk: Orsós Csaba—Orsós Edina, Orsós József—Orsós Éva, 
Orsós János—Major Marianna. 
 
Állampolgári esküt tettek: 
2012. március 26-án: Dudás Valéria. 
2012. július 2-án: Buruian Rémusz és gyermekei: Rémusz, Róbert, Burusnyán és Márkusz. 
2012. augusztus 7-én: Buruian Róbert Zoro és gyermekei: Brendon, Elvis és Róbert. Buruin Petrus. 
2012. október 31-én: Katona Anasztázia és gyermekei: Fehér-Opletán Alexandra és Bertalan. 
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2012. december 21. 

 

Immár ötödik alkalommal keressük fel községünk vállalkozóit, intézményeit, civil egye-

sületeit, és próbáljuk velük közösen meghittebbé, egy kicsit talán boldogabbá tenni nehéz 

helyzetbe került családok és magányos, idős emberek karácsonyát. 

Jó érzéssel tölt el minket, szervezőket, hogy önzetlenség, empátia és nagyfokú szociális 

érzékenység jellemzi a versenyen résztvevőket, akik szabadidejükből áldoznak azért, hogy 

másoknak örömet szerezzenek. 

Köszönettel tartozunk az iskola osztályfőnökeinek, akik a gyerekekkel közösen öltöztetik 

ünneplőbe a fenyőfákat, és mutatnak jó példát tanítványaiknak segítőkészségből, másokkal 

való törődésből. 

2012. december 21-én, du. 4 órakor 

Óvodánk aulájában 

az ünnepi karácsonyi műsort követően lehet szavazni 2012. legszebben díszített kará-

csonyfájára. 

 

Fellépők: Maci csoport óvodásai, 

 Magyarok Nagyasszonya Kórus, Gönczöl György, 

Dr. Huszár Zoltán, Dr. Schwartz Viktor 

Jáger Kinga 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Boldog Karácsonyt kívánunk az újság valamennyi ol-

vasójának! 

 

Horváth Lászlóné 

JÓTÉKONYSÁGI  KARÁCSO NYFA DÍSZÍTŐ 
VERSENY 



Gyermekeinket az otthon légköre neveli, még ak-
kor is igaz ez, ha kevés időt tölt együtt a család. A 
jó légkör nem percekben, órákban mérhető, ha-
nem az embereken, az emberek érzésvilágán, 
szemléletén múlik. Milyen is az? Olyan, amikor 
hazaérkezve a gyermeket nem a televízió csendet 
parancsoló, egymás melletti, de egymás nélküli 
együttléte fogadja, hanem a családi fészek melege, 
a család nyitott az együtt játszásra, az együttes 
tevékenységre, ahol a vasárnapi program előre 
várt közös öröm. Az, amit légkörnek érzünk, és 
amit az idegen is megérez, mihelyt belép ottho-
nunkban nincs eseményhez kötve. Az ünnep – a 
családi ünnep – valahogy mégis sűrűsödési pontja 
a légkörnek. 
Kétféle családi ünnep van: az egyik az egyéni, 
egyes családtagok névnapja, születésnapja, a má-
sik a közös, amikor a gyermek, a család együtt éli 
az ünnepi perceket, de tudja, hogy ezzel egy idő-
ben sok családban örülnek az ünnepnek. 
A karácsony mindennél csodálatosabb, mesesze-
rűbb, varázslatos ünnep. A karácsony melegét az 
is fokozza, hogy összejön a tágabb család. Az 
óvoda úgy működik, mint egy nagy család. Igaz, 
hogy családi ünnepről beszélünk, de az óvodában 
mégis közösen ünnepeltünk a szülőkkel, nagyszü-
lőkkel. Milyenek voltak ezek a karácsonyok? 
Ilyenkor decemberben szívesen tekintek vissza a 
várakozással és izgalommal teli ünnepekre. Nov-
ember végén a szülői értekezleten megbeszéltük a 
teendőket, hogy honnan és hogyan kerül a fenyőfa 
a csoportokba. Hozzánk az óvodába mindig volt 
olyan szülő, aki felajánlotta ezt, amit aztán szépen 
fel is díszítettünk az ünnepély idejére. Az óvodai 
karácsonynál is fontos volt a hagyományőrzés. A 
közös beszélgetések során felszínre került, hogy a 
családok eltérően ünnepelnek. Nagy készülődés, 
titkolózás, ajándékvárás előzi meg ezt a napot. Ki 
így, ki úgy készül a szépen csillogó, gyertyafényes 
ünnepre. Van ki levélírással, van ki ajándékkészí-
téssel, van ki mindkettővel. Az óvodában mi is 
kitisztítottuk a babaházat, fürdettük a babákat. Ki-
mostuk a babaruhát, és liszt gyurmából készítet-
tünk tortát, mákos bejglit. Sok volt a dolgunk, 
mert díszeket is kellett készíteni a fára. Fűztünk 
pattogatott kukoricát, tésztából, papírból láncot, 
diót csomagoltunk, festettünk. Angyalokat készí-
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A CSALÁD KARÁCSONYA  

tettünk, és közben karácsonyi dalokat hallgattunk, 
vagy énekeltünk, verseket gyakoroltunk, hiszen 
ezzel az ajándékkal is készültünk a vendégeknek. 
Az utóbbi években vált szokássá a mézeskalács 
sütése, vagy a gyerekekkel közösen készített 
kekszgolyó vagy sportszelet, mellyel megkínáltuk 
a felnőtteket. Luca napra apró virágcserepekbe 
búzát vetettünk és figyeltük, hogy fejlődik a ma-
gocska. A megfigyelések kapcsán sok ismerettel 
gazdagodtak a gyermekek. Lerajzoltuk, hogy mi-
lyen ajándékokat szeretnének, de azt is megbe-
széltük, hogy milyen ajándékot készítsünk. Szeg-
fűszeget nyomkodtunk narancsba, almából asztal-
díszt, gyurmából festett fenyőfát, képeslapot, ter-
mészetesen nagy titokban készítve mindezeket.  
Sok helyütt él az Ad-
vent ünneplésének 
színes, változatos 
érdekessége. Csalá-
dok egy része vallási 
szokásként őrizve 
alakítja a karácsony-
várást és Jézus szüle-
tésének ünneplését. 
Az óvodában is taní-
tottunk Betlehemes játékot, Pásztorjátékot, amit 
nagy örömmel játszottak el a nagycsoportosok az 
ünnepélyen, illetve az öregek otthonában, ahol 
minden évben vártak bennünket. Amióta Nemes-
kisfaludon működik az Elesett Öregek Szeretetott-
hona, ott is nagy szeretettel fogadták az óvodások 
műsorát. Autóbusszal is kirándultunk, és megnéz-
tük Vörsön a Betlehemet. Ez a fajta karácsonyvá-
rás az óvodában annyira színes és vidám, hogy 
szinte elvarázsolja a gyerekeket, boldog izgalom-
mal készülnek a szép napra, miközben közösen 
tevékenykedve tanulnak, dolgoznak. Mindaz, amit 
ezért tesznek az óvodában, annak egy része a csa-
ládban is megjelenik, ha a szülőknek is fontos a 
közös készülődés. Ilyen az ünnepi édességek süté-
sében való segítés, a lakás feldíszítése, apró meg-
lepetések készítése, ünnepi terítés. 
A fenyőfát régebben az ünnepély előtti estén a 
szülőkkel közösen díszítettük fel. Nagyon vártuk 
ezt a napot, hiszen karácsonyi dalokat hallgatva, 
és forralt bort kortyolva lehetőségünk nyílt meg-
hitt beszélgetésekre. Többet ért, mint egy fogadó-



óra vagy szülői értekezlet. Közelebb kerültünk a 
családokhoz, megismertük szokásaikat, ki mit süt, 
főz az ünnepre. Olyan is volt, hogy valahol disz-
nóvágás volt éppen, és az anyuka hozta a hurkát, 
kolbászt, a másik a kenyeret, savanyút és a fenyő-
fadíszítés éjfélig tartott. 
Amikor elérkezett a nagy nap, ünnepi ruhába öl-
tözve, nagy szemekkel, meglepetten nézték a fel-
díszített fát a gyermekek, alatta a sok – sok játé-
kot, hiszen szerencsére minden évben lehetősé-
günk volt arra, hogy játékok kerüljenek a fa alá. 
A költségvetési keretet sok esetben a szülők aján-
dékai, felajánlásai is kiegészítették. A műsor után 
gyertyagyújtás, ünnepi terítés, tea, sütemény kö-
vetkezett. A legfontosabb azonban a délelőtti kö-
zös játék a szülőkkel. Előfordult, hogy leginkább 
apuka örült a játéknak, és gyermekként legózni 
kezdett. 
Ismét közeledik a karácsony, bízom a szülők jó-

zanságában, hogy számukra az ünnep sem arról 
szól, hogy igyekeznek 
megvásárolni a leg-
drágább ajándékot, 
hiszen a gyermeket 
csak rövid ideig teszi 
boldoggá egy divatos, 
agyon reklámozott 
játékszer, szívből le-
het örülni a legszeré-
nyebb ajándéknak is. 

Lehet, hogy a gyermekek jobban örülnének szüle-
ik csak nekik szóló figyelmének és az együtt töl-
tött örömteli óráknak. 
Minden olvasónak békés, meghitt ünnepeket kívá-
nok Móra László soraival: 
 „Karácsony édes ünnepén 
 Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!” 

  Kiss Károlyné /Kiss Zsuzsi néni/ 
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FELHÍVÁS! ! !  
 
Kérjük a lakosságot, hogy mindenki figyeljen arra, hogy a síkosság mentesítés az ingatlan tulajdono-
sának feladata. Kérjük, hogy a járdákat ne sóval, hanem homokkal, fűrészporral, hamuval vagy ezek 

keverékével szórják fel. 
 

Tóth János 
Kommunális csoport vezető 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK KARÁCSONYA 

2012. december 19.-én délután 17 órakor az Isko-
la aulájában 10. alkalommal tartunk meghitt kará-
csonyi ünnepet a fogyatékkal élő kiskorú gyerme-
keknek. A névsort évről évre a védőnő állítja ösz-
sze, ő tudja igazán, kik ezek a gyermekek, és mi-
lyen családban, milyen körülmények között él-
nek. Az ünnepi összejövetelen ugyanis ajándék-
kal és egyéb hasznos dologgal (ruhanemű, tartós 
élelmiszer) is kedveskedünk a meghívottaknak. A 
gyermekeket a család kíséri el, akiknek itt mód-
juk van tapasztalatot cserélni egymással, a gyer-
mekneveléssel kapcsolatban. A rövid, de tartal-
mas, meghitt kis műsort követően szeretetvendég-
ség van. Az adományokat a „Nők – Böhönyéért”, 
karitatív csoport gyűjti, illetve adja össze. Az 
adományozók többsége nem kívánja jótékonyko-
dását nyilvánosságra hozni. Megemlítem, hogy 

már két éve kapcsolatunk van egy budapesti cso-
porttal a Nagycsaládosok Egyesületéből, ők is 
küldenek adományt a mi gyermekeink részére. 
Sajnos kevesen vannak, akik önzetlenül tudnak 
adakozni. A ma emberére a „mit kapok érte” 
szemlélet jellemző. Tisztelet a kevés kivételnek. 
Mi sem kívánjuk magunkat név szerint megne-
vezni. Ha eljön a kedves olvasó az ünnepségre, 
ott találkozhat velünk. Évről évre mindenkit sze-
retettel várunk, hiszen együtt ünnepelni jó. 
Becsüljük, szeressük a fogyatékkal élő gyermeke-
ket, és felnőtteket, hiszen nem szánalomra, hanem 
szeretetre van szükségük nekik is, mint minden 
embernek. 
A csoport nevében kívánok békés boldog kará-
csonyi ünnepeket. 

Ribáné Hosszú Valéria 
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November 17.-én rendeztük meg a hagyománynak 
számító VI. Tűzoltó bálunkat, amelyen szép szám-
mal vettek részt fiatalok és idősek egyaránt. A ren-
dezvényen a zenét és a jó hangulatot a COCTAIL 
zenekar biztosította. Ezúton is mondunk köszöne-
tet mindenkinek, akik a rendezvényünket támogat-
ták. A tisztán megmaradt összeg (205.000 Ft), a 
tűzoltóság működési költségébe számít bele.  
 
Beköszöntött az adventi időszak, a karácsony 
hagyományainknak megfelelően többnyire meg-
hitt családi körben zajlik. Az elmúlt években 
átlagosan közel 40 alkalommal riasztották a 
tűzoltókat adventi koszorú és karácsonyfa tűz-
höz. 
Azért, hogy az ünneplés zavartalan lehessen és az 
ünnep során érzett örömünket ne árnyékolhassa be 
semmilyen előre nem várt esemény, az Önkor-
mányzati Tűzoltóság fontosnak tartja felhívni 
az állampolgárok figyelmét néhány alapvető 
biztonsági rendszabályra, melyek nyílt láng, va-
lamint elektromos árammal működő díszek 
használatára vonatkoznak. 
  
Az adventi koszorú által okozott tüzeket többnyire 
az égve felejtett gyertyák okozzák. Azért, hogy 
elkerüljük a hasonló tűzeseteket, javasoljuk: 
- az adventi koszorúkat helyezzük nem éghető 
anyagból készült felületre (fém, vagy hőálló üveg-
lap stb.), és közvetlen közelében ne helyezzünk el 
más éghető anyagokat, 
- a koszorún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet 
mellett égessük, mielőtt a helyiségből kimegyünk, 
azokat oltsuk el, ugyanis a tapasztalatok szerint az 
égve felejtett gyertyák okozzák a tűzesetek jelentős 
részét. 
- karácsonyfa tüzek esetén a tűzesetek többségét a 
felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók, 
esetenként a működésben lévő elektromos áram-
mal működő lámpafüzérek helytelen vagy felügye-
let nélküli használata okozhatja. A „karácsonyfa” 
jellemző tulajdonsága, hogy kiszáradásával egye-
nes arányban nő a lángra lobbanás veszélye, ezért 
az ünneprontó tűzesetek elkerülése érdekében ja-
vasoljuk: 
- csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak 

felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt a helységet el-
hagyják, a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró ma-
radványát távolítsák el a fáról. 
- csak magyar érintésvédelmi előírásoknak megfe-
lelő elektromos lámpa füzéreket használjunk. Az 
olcsó, legtöbbször távol-keletről származó elektro-
mos díszítések rossz minőségük miatt nem csak 
áramütés lehetősége miatt veszélyesek, hanem az 
esetleg bekövetkezhető rövidzárlat tüzet is okoz-
hat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb 
távollét idejére se hagyjuk bekapcsolva. 
- amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal műkö-
dő díszeket alkalmazunk, a fát ne helyezzük füg-
göny közelébe és lehetőség szerint eldőlés ellen is 
rögzítsük. 
 
Az esetleg fellobbanó lángok elharapódzását vizes 
pokrócokkal, vagy ha van, kézi tűzoltó készülék 
alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. 
Fokozottan figyeljünk arra, hogy amennyiben ka-
rácsonyfatűz alakul ki, és a fán elektromos lámpa-
füzér volt, vízzel vagy vizes pokróccal az ilyen tűz 
oltást csak azután kezdjük meg, miután a lámpafü-
zér csatlakozóját a dugaljból kihúztuk! 
 
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a 
téli szünet idején több családban gyermekek fel-
ügyelet nélkül tartózkodnak otthon, és életkori sa-
játosságainknak köszönhetően kíváncsiságból 
igyekeznek sok mindent kipróbálni. A tragédiák 
elkerülése érdekében a gyújtóeszközöket zárják el, 
hívják fel a szülők a figyelmet a veszélyforrásokra, 
és magyarázzák el, mit kell tenniük, ha mégis be-
következik egy nem várt esemény. Írjuk ki a tele-
fon közelébe azokat a segélyhívó számokat, amiket 
a gyermeknek is jó tudni. Amennyiben mégis tűz 
keletkezik az otthonunkban, azt azonnal jelezzék a 
tűzoltóságra, majd fizikai és egészségi állapotuk-
nak megfelelő mértékben igyekezzenek megakadá-
lyozni a lángok kiterjedését. A tűzoltóság elérhető-
sége 105, vagy helyben 06 85/322-217 kell tár-
csázni. 
 
Minden évben több halálesetet okoz a szén-
monoxid-mérgezés, ami pedig megelőzhető a fűtő-
berendezések, kémények rendszeres karbantartásá-

TŰZOLTÓSÁG HÍREI  



val, ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid-
érzékelő felszerelésével. Fontos, hogy az érzéke-
lők működését rendszeresen ellenőrizzük, a szük-
séges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvé-
gezzük. 
 
A háziállatok gondozása télen, felelős állattar-
tás! 
- A magyarországi éghajlati viszonyok között ta-
pasztalható téli hőmérséklet többnyire nem okoz 
jelentős problémát háziállatainknak, néhány ext-
rém hideg éjszakától és hajnaltól eltekintve. A 
természet bölcsessége révén a téli hideg nem 
egyik pillanatról a másikra áll be, a megfelelően 
táplált háziállatok az ősz során a fokozatosan 
csökkenő hőmérséklettel párhuzamosan téli bun-
dát növesztenek. 
- A hideggel szembeni érzékenység természetesen 
változó, egyes állatok nem tarthatók télen a sza-
badban. 
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- Kertben, szabadban tartott háziállatok esetében 
célszerű elkülönített helyet biztosítani számukra. 
- Téli időszakban célszerű a szabadban tartott ál-
latok fejadagját megemelni, kalória- és zsírdú-
sabb táplálékot biztosítani, ugyanis a testmelegük 
fenntartásához több energiát igényelnek. 
Szilveszterkor gondoskodni kell arról, hogy házi-
állatunk biztonságban érezze magát és ne legyen 
lehetősége a petárdák, tűzijátékok hallatán kárt 
okozni önmagában és a környezetében. 
 
Véradás a tűzoltóságon! 2012. december 21.-én 

13.00-15.00 között! 
  
A tűzoltóság állománya nevében kívánok min-
denkinek Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet. 

Mencseli Imre  
parancsnok 

JÓ SZÍVVEL AJÁNLOM 

Karácsonyváró hangulatban vagyunk. Talán nem 
untatom a kedves olvasót, ha visszatekintünk a 
régi adventi szokásokra. 
Az adventi időszak az András napjához legköze-
lebb eső vasárnappal kezdődik, és december 25-ig 
tart. Ezt az időszakot a várakozás időszakaként 
éljük meg. Magasztos érzés önökkel együtt vára-
kozni. 
Készülődünk a szeretet szent ünnepének eljövete-
lére, a karácsonyra. Az adventi koszorút már el-
készítünk, a harmadik gyertyát is lassan meg-
gyújtjuk. 
Az adventi koszorú ősét 1840. körül Johann H. 
Wichern német evangélikus lelkész készítette. Ez 
egy felfüggesztett szekérkerék volt, amire 24 
gyertyát helyezett el. A gyertyákból minden nap 
egyel többet gyújtott meg. Ezzel jelezte az ünne-
pig hátralévő napokat. 
Magyarországon csak a második világháborút 
követő időben vált szokássá, templomokban köz-
épületek előtt, családi otthonokban az adventi ko-
szorú. Mostanra asztaldíszként funkcionál, és 
négy gyertyát helyezünk a koszorúra. A templo-
mokban a karácsony előtti vasárnapok liturgikus 
színeit követve jelent meg a gyertya. Ezt a katoli-

kus családok az otthonukban lévő koszorún is 
követték. A gyertyát vasárnaponként szokás meg-
gyújtani, minden vasárnap eggyel többet. A vilá-
gító gyertyák a fény eljövetelének várását szim-
bolizálják. 
Karácsonykor az asztal díszítésének és az étke-
zésnek is szigorú rendje volt. A feltálalt fogások-
nak mágikus erőt tulajdonítottak. A karácsonykor 
felterített abroszt tavasszal vetőabroszként hasz-
nálták(akkor még kézzel vetettek), hogy bő ter-
més legyen. Az asztalra magvakat helyeztek, amit 
a tyúkokkal etettek meg, hogy jól tojjanak. Az 
asztal alá szalmát tettek, hogy ha ebből a jószág 
alá tesznek, egészségesek legyenek. No meg azért 
is, hogy a betérő Jézuska ott megpihenjen. 
Az ételek közül szívesen főzték azokat, amik bő-
séget, jó termést ígértek a hagyományok szerint. 
Főztek halat, babot, borsót, lencsét, mákot, diót. 
Fokhagymásat, hogy egészség legyen, mézeset, 
hogy az életet megédesítse. Kalácsot sütöttek, 
hogy a családi szeretet és a barátság még szoro-
sabbra fonódjon. Egy almát vágtak annyi szeletre, 
ahányan a családban voltak. 
A morzsát az asztalról összeszedték, és az álla-
toknak adták, hogy termékenyek legyenek, és ne 
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fogjon rajtuk a rontás. 
A régi szokások többsége ma is megmaradt. Van-
nak családok, ahol elmaradhatatlan a hal. A len-
csét, babot mi már szilveszterkor főzzük, a bőség 
eljövetelének reményében. A diós és mákos bejgli 
és kalács készítése napjainkban is szokás. A mézes 
sütemények készítése pedig igazi jó szórakozás 
adventi estéken. Együtt díszíteni a gyerekekkel 
kedves dolog. Nem beszélve arról, hogy ajándék is 
lehet belőle. 
 
Essen szó a karácsonyfáról is. A mese szerint Jé-
zus egy erdőben az üldözői elől menekülve egy 
sűrű lombú fa alá állt. A fa megszólalt: állj odább, 
mert ha nálam találnak meg, engem is elpusztíta-
nak. Jézus tovább szaladt. Üldözői már a nyomá-
ban voltak, mikor meghallotta a sűrű fenyvesből 
jövő hangot. Jöjj közénk, mi szívesen helyet 
adunk, megvédünk az üldözőktől. Megmenekült, 
és megáldotta a fenyőfákat. Azt mondta: az én em-
lékemre minden évben gyúljanak rajtatok gyertyák 
az emberek örömére. Jutalmul kapták, hogy soha 
ne hullajtsák le a gyönyörű zöld tűleveleket, ezért 
örökzöldek a fenyők. 
 
A visszatekintés után szeretnék a ma emberéről is 
írni pár mondatot. Mit jelent a karácsonyvárás ne-
künk 2012 decemberében. A bulvár lapok hírül 
adják, hogy december 21.- én vége lesz a világnak. 
Ebben a világvégében nem hiszek. Azt viszont ki-
fejezetten szeretném, ha lenne egy olyan nap, ami-
kor arra ébrednénk, hogy eltűnt a Földről minden 
rossz. Eltűnnének a rossz szokásaink. A szeretet 
zászlaja lobogna mindenki szívében. Végre rájön-
nénk, hogy semmi nem történik véletlenül. Aki az 
utunkba kerül, azzal együtt kell haladni, méghozzá 
kézen fogva. Nem tülekedve, nem eltaposva a má-
sikat. Az adott szó becsülete visszatérne. Rá jön-
nénk, hogy egyek vagyunk a Teremtő előtt. A bőr-
szín és iskolázottság miatt csak mi emberek külön-
böztetjük meg egymást. Elfelejtettük, hogy a tudás 
nem egyenlő a bölcsességgel. Rá kellene jönnünk, 
hogy a másik emberben látott hibák még bennünk 
is megvannak, azért vesszük észre. Az elkülönülés, 
a megkülönböztetés rossz dolgokat generál. A ne-
gatív gondolatok elveszik az életerőt. Tudom, sok-
szor sok írásomban megfogalmaztam már, hogy a 
legfontosabb az életünkben a szeretet gyakorlása, 
hogy szeretet nélkül nincs élet. Mi is szeretetből és 
Isten kegyelméből jöttünk erre a világra. Legyünk 

méltóak erre a kegyelemre. 
 
Áldott, békés, kegyelemben, szeretetben gazdag 
karácsonyi ünnepeket kívánok! 
 

Hosszúné Vali 
 
Karácsonyi hangulatot árasztó verseimet jó szívvel 
ajánlom a kedves olvasóknak. 
 

Jó hinni. 
 

Hiszem, hogy a szeretet 
ad csak teljes életet. 

Csillagpor hullik az égből, 
ének szól a messzeségből. 

 
Megállok kitárt karral, 

ajkamon régi dallal. 
Dicsőség a Jóistennek, 

békesség az embereknek. 
 

Szobám ma a nyugalom, 
feljött már a csillagom. 

Békességben, szeretetben, 
Betlehem van a szívemben. 

 
Gyönyörűen szól az ima, 
a lelkem tenger – sima. 

Gyertyafényes szeretetben 
jó hinni a Jóistenben. 

 
 

Kihalt utcákon. 
 

Mikor már levél, alig van a fákon, 
Szeretek sétálni a kihalt utcákon. 

Emberekkel alig találkozom, 
Kabátomat összébb húzom. 

Fázom, néha megállok. 
Hova lettek a régi barátok? 

Én most is itt járok 
Ahol, lábnyomokat sem látok. 

 
A túloldalon ajtó nyílik. 

A gyermeket óvatosságra intik, 
- Csak menj, nézz szépen előre. 

Baj nem lesz tán belőle. 
Csendben csak állok, fázom, 
Már a gyermeket sem látom.  



A hazafelé utat megtalálom. 
 

Vadlibák V betűt írnak az égen, 
kicsit sem félénken. 

Hangos gágogásuk elterül a csendben, 
Békességet érzek a szívemben. 

Minden oszlopon kigyullad egy lámpa, 
Sétámnak vége mára. 

Ágyamba bújok nemsokára, 
Angyalokkal megyek tovább 

Mennyei sétára. 
 
 

Karácsonyi fohász 
 

Szeretetnek otthont adni, 
gyertyafénynél imádkozni, 
karácsonykor esti csendben 

jó hinni a Jóistenben. 
 

Templomcsendben megpihenni, 
Jézus közelében lenni, 
kitárni a szív ajtaját, 

hogy a szeretet járja át. 
 

Teremtő Istenben hinni 
a Földön békében élni, 

gyönyörű karácsonyeste, 
dicsőség, száll az egekbe. 

 
Uram! Hozzád fohászkodom, 

segíts járni az utamon, 
csillagod tudjam követni 

és minden embert szeretni. 
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Már csenget a csend itt belül, 

a tájra ködfátyol terül, 
örömhír hallik az égből. 

Élünk, Isten kegyelméből! 
 
 

Angyali érintés. 
 

Az angyalok köztünk járnak, 
De nem látod rajtuk a szárnyat. 

Most ők is csak emberek, 
Kikben így karácsony táján 

Túl csordul a szeretet. 
Neked szeretnék szebbé tenni 

Az ünnepet. 
Emlékeidben felébred a gyermekkorod. 

Kézen fog az utcán valaki, 
S a hazafelé úton el kezd mesélni. 

Képzelet szárnyán messze szálltok, 
A kapuban szomorúan elváltok. 
Hófehér toll a kezedben maradt, 
Erről tudod, hogy veled az imént 

Egy angyal haladt. 
Felnőtt lettél. 

Az angyalokkal egy életre szóló 
Barátságot kötöttél. 

Itt van a karácsony a kertek alatt. 
Neked is akad feladat. 

Szárnyad nincs, a kezeddel simogass. 
Simogass dallal szóval szeretettel. 

Légy boldog e kegyelemmel. 
Angyalok csillagport hintenek 

Szárnyaikkal téged is meg érintenek. 

HÁZTÁJI  

Hogyan készül a bor?  
Ez könnyű! Hallom a választ sok olvasótól: ha 
megérik a szőlő, leszedik, ledarálják, aztán kipré-
selik. Egy hét után elforr, mehet a hordóba, aztán 
ülepedés után máris iható a friss, gyümölcsös, 
kissé gázos murci. 
Így is van –ma már. De amikor még nem volt 
szőlődaráló? És prés? És még hordó sem? 
Pedig már akkor is szerették a bort, amikor a civi-
lizáció még nem találta fel ezeket az eszközöket. 
Ezért aztán a borkészítésnek koronként eltérő 

technológiája alakult ki. 
 A mai magyar borkultúra öt hagyományból gyö-
kerezik Andrásfalvi Bertalan szerint. 
  
Ókori 
Kelták, avarok és rómaiak, akik a történelmi Ma-
gyarország kisebb-nagyobb részén éltek egy egy-
szerű módszert alkalmaztak: az eleinte vadon ter-
mő szőlőt begyűjtötték, és a levét kézzel-lábbal 
kifacsarták, egy fából faragott vagy égetett cse-
répedénybe töltötték, erjesztették. A kész bort 
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agyagkorsókban tárolták, szállításhoz kecskebőr 
tömlőbe töltötték. Kétezer éve a rómaiak már a 
maihoz hasonlatos módon művelték a szőlőt, hor-
dót is gyártottak, de a legnagyobb felfedezésük a 
prés volt. Igaz, előbb az olajbogyók lékinyerésére 
alkalmazták, de nem sok idő múlva már szőlőpré-
selésre is felhasználták. Ritka nagy jelentőségű 
felfedezés volt, hiszen a legutóbbi évtizedekig 
használatban volt találmányuk, szinte változatlan 
formában. Hazánkban az egykori Pannóniában 
mindenhol elterjedt, legtovább éppen Somogy és 
Zala megye területén maradt fenn. 
A „bálvános” vagy „főfás” prés monumentális al-
kotás volt. Gyakran előbb készítették el, mint a 
présházat, aztán köré-fölé építették az épületet. 

Legfontosabb alkatrésze a bálván, egy darab 4-6 
méter hosszú, legalább 50x50 cm-es-re faragott 
tölgyfa gerenda, amelynek súlya 3-400 kg is lehe-
tett. Ez a súly nyomta ki a zúzott szőlő levét, fo-
lyamatosan, egyenletes erővel. A csavarorsó ennél 
a berendezésnél kizárólag a gerenda felemelését 
segítette. 

  
Ősmagyar hatás 
A magyar törzsek Etelközben ismerkedtek meg 
szőlőtermeléssel és a borral, kaukázusi és bolgár-
török közvetítéssel. A középkorig használták az itt 
megszerzett ismereteket pl.: Szerémségben, Tokaj-
ban, Arad vidékén. 
  
Olasz és Nyugat-Európai hatás 
Árpádházi és Anjou királyaink hívtak olasz illetve 
francia borászokat Budára, Tokajba, Baranyába. Új 
fajták, új technikai berendezések érkeztek velük. 
Volt egy kései hullám is, amikoris az 1600-as 
években az ún. „kis jégkorszak” elől Holland és 
Rajna-menti szőlőtermelők érkeztek. Budát, a Po-

zsonyi borvidéket és a Sopron- Nyugat-
Magyarországi borvidéket köszönhetjük nekik. De 
még jelentősebb volta törökök kiűzése után a svá-
bok betelepítése a hódoltsági területekre. Mivel a 
Dunán hajókkal, tutajokkal érkeztek, a folyó két 

partját népesítették be először: a Buda környéki 
hegyeket, majd lejjebb a tolnai Hegyhátat, és vele 
szemben a hajósi homokhátat, végül utolsóként 
Villány környékét. Ők is hoztak egy jelentős esz-
közt, a középorsós szőlőprést, ami szintén ismert a 
mi vidékünkön, talán néhány idős gazda még hasz-
nálja is. Elterjedését az is segítette, hogy egyszerű 
volt, falusi bognár vagy asztalos el tudta készíteni. 
Jellemzője, hogy egy fából esztergált facsavar for-
gatásával fejti ki a nyomóerőt, és emiatt gyakran 
„húzni kell a satun” – ami ugye alkalmat ad a bo-
ros gazdának, hogy minél többször kimehessen a 
hegyre. 
 
Balkáni hatás – kadarka kultúra 
A mi vidékünkön ez a hatás érvényesül legerőseb-
ben és máig hatóan. A török hódítókkal érkező 
bolgár, szerb, bosnyák segédcsapatok hozták ma-
gukkal a héjon erjesztés módszerét, és eszközrend-
szerét.  
Ennek az a lényege, hogy a kitaposott szőlőt egy 
felfelé szűkülő edénybe, a kacába teszik, ahol el-
forr, és bor lesz belőle. Ellentétben az összes többi 
módszerrel, ők nem szűrték le ezután a törkölyről, 
hanem lefedték a kacát botokkal, szalmával, szőlő-
levelekkel takarták (gyakran le is sározzák a tete-
jét), így tárolták és fogyasztották folyamatosan, 
amíg el nem fogyott. A visszamaradt törkölyt az-
tán préselés nélkül kifőzték pálinkának, ez volt a 
„főzött bor”. Hordóba csak az eladott bor került, 
ebben szállították a felhasználás helyére. 
 
A törökök helyére érkező sváb és magyar földmű-



vesek folytatták a héjon erjesztéses borkészítést, 
átvették edényzetét is. Tolna megyében sokáig a 
magyarok kácinak, a svábok kászi-nak nevezték a 
szüretelőkádat. Amelyből azonban ők a forrás 
végeztével préselték a törkölyt, hordóba szűrték a 
bort, abból került fogyasztásra vagy szállításra. 
 
Filoxéravész utáni időszak 
A 19. század végén a hazai szőlőket szinte telje-
sen elpusztította egy alig látható kis rovar, a szőlő 
gyökértetű. Viszont ennek nyomán hatalmas 
megújuláson ment keresztül a szőlő és bor ágazat. 
Új területeket telepítettek el, új fajtákat honosítot-
tak meg, új termesztéstechnológiákat vezettek be. 
Megalkották az első bortörvényt. Új eszközök 
jelentek meg: szőlődaráló (sőt zúzó, bogyózó), a 
középorsós racsnis prés, a permetezőgép, 
palackozógép, és még ezernyi segédanyag. Mind-
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ezek már tartós anyagokból, rézből, vasból ké-
szültek. Minden adott volt, hogy a magyar bor 
meghódítsa a világot. Hogy ez nem történt meg, 
az a 20. század két nagy tragédiájának 
„köszönhető”: Trianonnak és a szocialista nagy-
üzemeknek. 
 
Akkor még nem tudtuk, hogy igazán csak 21. szá-
zad forgatja fel a világot. A jövő a gépekről szól, 
folyamatos présről, reduktív erjesztésről, hűtött-
fűtött műanyag és acéltartályokról. Laboratórium-
ban kimért savakról, hozzáadott cukorról, tanni-
nokról. Uniformizált borokról, termőhelyekről, 
márkanevekről. Fogyasztói igényekről… 
A szőlőhegyek vidám hangulata alighanem a 
múlté.                                                 

Hernesz Imre 
agrármérnök, szaktanácsadó 

GONDOLATOK BÖHÖNYE L ABDARÚGÁSÁRÓL  

Tisztelt Böhönyei lakosok, sportszerető barátok! 
Pár szóban szeretném leírni egyesületünk tevé-
kenységeit, jelenét. 
2011-ben volt 90 éves a Böhönye Községi Sport 
Egyesület, melyet nagyon jó szerepléssel ünne-
pelhettünk a tavalyi bajnokság végén, csapatunk 
második helyezést ért a Somogy megyei másod-
osztályú labdarúgó bajnokságban. Az osztályozó 
mérkőzésen Marcaliban a Somogyjád csapata el-
len pedig kivívtuk a felsőbb osztályba jutást. Saj-
nos nem tudtuk elindítani csapatunkat a megyei 1. 
osztály küzdelmeiben több okból kifolyólag, így 
ebben a szezonban ismét a megyei 2. osztályban 
szerepel egyesületünk. Az eddig eltelt őszi sze-
zonban második helyen zárt felnőtt csapatunk, 
azonos pontszámmal, mint az első helyezett. Na-
gyon büszkék vagyunk ifjúsági csapatunkra is, 
mely az első helyről várja a tavaszi folytatást. 
 
Rengeteget dolgozunk azért, hogy falunkban nor-
mális körülmények között tudjanak sportolni a 
helyi fiatalok, és velünk szimpatizáló közönsé-
günket maximálisan ki tudjuk szolgálni. Ebben a 
rohanó és anyagias világban egyre nehezebb a 
feltételeket biztosítani, ezek elérésében nagy se-
gítségünkre van önkormányzatunk. Itt szeretném 
megemlíteni főbb támogatóinkat, Halm Elektro-

nika Bt., ZLT Kft. Győr, Balaton Ker-Tész Kft., 
BÖ-FA Bt., MA-PA Bt., Hans Pausch Hungária 
Kft., Horváth Béláné egyéni vállalkozó, Nagyatád 
és Vidéke Takarékszövetkezet. Ezúton is szeret-
ném megköszönni azoknak az embereknek, akik 
segítik munkánkat. Ezenkívül pályázatokon is 
részt veszünk, amelyeken működésre tudunk tá-
mogatást szerezni. 
 
Mindenki, aki eljár mérkőzéseinkre, láthatja, 
hogy tisztességes, becsületes munka folyik egye-
sületünkön belül. Bízunk a jó folytatásban, és 
szeretnénk Böhönye hírnevét a futballon keresztül 
is öregbíteni. Csapatunkról minden héten pozitív 
véleményeket olvashatunk a médiában, például 
idén nyáron az országos FOUR-FOUR-TWO ma-
gazinban jelent meg rólunk cikk, amit kevés gár-
da mondhat el magáról. Úgy érzem, hogy a jó 
közösség a záloga ezeknek az eredményeknek, és 
remélem, hogy egyre több böhönyei sportbarátra 
teszünk szert. 
 
Áldott, békés Karácsonyt és eredményekben gaz-
dag, boldog Új évet kívánok mindenkinek! Ta-
vasszal találkozunk a focipályán! Hajrá Böhönye! 

Biró Attila 
Böhönye KSE elnök 



Tűzoltó bálon készült képek 

Felelős kiadó: Kovácsné Balogh Éva 
Alapító: Kovácsné Balogh Éva 

Főszerkesztő: Bonczek Ágnes 
Munkatársak: Fisliné Tamás Éva, Hernesz Imre, 
Hosszú Lászlóné, Kovácsné Balogh Éva, Molnár Jó-
zsef, Szépné Németh Andrea, Tóth Mihályné, Ko-
vács Józsefné Joli 

Az újság ára: 
200 Ft www.bohonyeert.hu 

KIADJA: BÖHÖNYÉÉRT—
SOMOGYÉRT EGYESÜLET  

Köszönetet mondunk a lap elkészítéséhez nyújtott közreműködéséért: 
Békésiné Kiss Brigittának, Gaálné Horváth Piroskának, Németh Ágnesnek. 

Az Egészségház emeleti közösségi termé-
ben játszósarkot alakítottunk ki, ami mun-

kanapokon bármikor látogatható. 
Ugyanitt heti egy alkalommal, kedden 9:30

-tól 12:00-ig mondókás foglalkozást tart 
Szebeni Villő fejlesztő pedagógus 0—3 

éves gyermekek részére. 
A hideg beálltával szeretettel várunk ját-
szani vágyó kisgyermekeket és szülőket, 

az ajtó nyitva áll. 


