
 

Bögri Margit Franciska 1954. november 9-én született a Tolna megyei Mucsi községben. 29 

évig volt községünk védőnője. Az általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd 

a dombóvári Apáczai Csere János Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett. Ezután a 

szegedi Állami Védőnőképző Iskola hallgatója lett és elvégezte az OTKI Egészségügyi 

Főiskolai Kar Védőnőképző Szakát. Pályázat útján került 1981 júniusában településünkre. 

1982-ben házasságot kötött és két gyermeke született Eszter és Ágnes. Elvált, azonban mindig 

nagy büszkeséggel beszélt lányairól és négy unokájáról.  A településen eltöltött idő alatt 

jelentős feladatai voltak a nővédelem területén, propagálást folytatott a nőgyógyászati 

rákszűrés fontosságára és éveken keresztül megszervezte, hogy helyben is legyen vizsgálat. A 

várandós anyák gondozására különösen nagy hangsúlyt fektetett. Ennek keretében az először 

szülő várandósok részére látogatást szervezett a komáromi Selye János Kórház Szülészeti 

Osztályára, valamint ugyancsak az először gyermeket váró édesanyáknak szülés-előkészítő 

tanfolyamot szervezett. A kismamák kérésének eleget téve a terhestornát is megszervezte. 

Minden évben megünnepelték az Anyatejes Világnapot, és a hagyományokkal szakítva, hogy 

minél több résztvevő elmehessen, 3 éves korig minden kisgyermeket és édesanyját meghívta, 

mely a gyermekek és szülők körében is nagy sikert aratott. A 0-6 éves korú gyermekek 

gondozását egyénre szabottan és célzottan, igény szerint végezte. Csecsemőmasszázs 

tanfolyamot szervezett, melynek ugyancsak nagy sikere volt a babák és mamák körében 

egyaránt. Iskola-óvoda egészügyi ellátás területén különböző szűrővizsgálatokat végzett, 

előadásokat tartott az iskolában a dohányzás ellen, valamint a helyes és egészséges 

táplálkozásról. A helyi Vöröskereszt Szervezet titkára volt. Legfontosabb feladatának 

tekintette az önkéntes véradások szervezését, a jubiláló véradók megbecsülése, társadalmi 

elismertsége érdekében 2-3 évente Véradó Ünnepséget szervezett. Aktívan részt vett a 

Nyugdíjasok Napja megszervezésében. Karácsonyra gyűjtést rendezett a legrászorultabb 

családoknak. 2003-tól a gyermekvédelem területén is aktívan tevékenykedett, a gyermekjóléti 

szolgálat családgondozójaként felkarolta a szociálisan érzékeny családokat és segítséget 

intézett számukra. A katolikus egyházközség képviselő-testületének megszervezésében a 

templom felújításában és a Három Nap a Templomért esemény megrendezésében aktívan 

részt vett. Ezen munkákat nagy odaadással és lelkiismeretesen látta el.  Évekkel ezelőtt 

szervezetét megtámadta egy betegség, melyről tudomást sem akart venni, a kezelések alatt is 

aktívan dolgozott és akkor ő győzött. 2009-ben azonban ismételten jött a baj, mellyel szemben 

a küzdelem sajnos hiába való volt. 

 


