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BODAI HÍRMONDÓ
BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Január 22-én ünnepelték névnapjukat a Vincék.
A névnaphoz kötődő hagyományról írunk olvasóinknak, mivel Boda része a FEHÉRMECSEK borvidéknek, az érintett helyi bortermelők egyre jobb borokat készítenek, élnek a
természet adományával.
Vince napjához kötődnek a borkóstolók, az ehhez kapcsolódó misék és szőlő illetve Vince
vesszők szentelése.
Vince napján elterjedt szokás, hogy a gazdák
vesszőt vágtak le és a meleg szobában rügyeztetni kezdték. Ennek fejlődéséből azután az
őszi szőlőtermésre következtettek. Szintén
elterjedt szokás a kárpát-medencei magyaroknál, hogy a János napján szentelt borral,
vízkereszt ünnepén szentelt vízzel a gazdák
kimennek a szőlőjükbe. Körüljárták azt és a
széleit szentelt vízzel hintették meg, a négy
sarkát pedig a János napján szentelt borral
öntözték meg. Ezek az ősi mágikus
cselekedetek mind az ősi, táltos hagyományra
vezethetők vissza. Még sokan emlékezünk arra

a Vince-napi mondókára, miszerint „ha
megcsordul Vince, tele lesz a pince”. Ez arra
utal, hogyha ezen a napon olvad, akkor jó
bortermés várható. Egy másik mondás szerint
„hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral
a pince”. Ez pedig azt jelenti, hogy szép, napos
idő esetén szintén jó lesz az idei bortermés. Sok
borosgazda éppen ezért a napos időben kitárja
pincéjének ajtaját, hogy áradjon be oda a
napfény, hátha akkor bő bortermés kerül a
hordókba. Bodán is hagyomány lett a Vincenap, ahogy régen, ma is megvendégelik
egymást, kóstolgatják a boraikat, a betoppanó
látogatókat sem utasítják el, sőt, elviszik más
településekre is bemutatni.
Szép hagyomány, nem beszélve arról, hogy
mennyi munkával jár egy-egy borfajta elkészítése, melyen minden gazda bevállal, azért,
hogy elkészülte után büszkén kortyolhassa a
nedűt családjával, barátaival együtt.
Egészségünkre!!
Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince.
Régi igazság ez. Igaz-e, jó Vince?
Most, hogy ünnepeljük névnapodon Vincét,
Telj meg áldással Te, s csorduljon meg pincéd.
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NyMTIT Gyorsinfó
A társulás jelenleg a 2018-as év elszámolásait
készíti a hivatal dolgozóinak közreműködésével. Az elszámolás ellenőrzésére január
22-én kerül sor a Innovációs és Fejlesztési
Minisztériumban. Az elszámolás teljesítése,
elfogadása után kerülhet sor a 2019. év
szerződésének megtárgyalására, illetve aláírására. A szerződés aláírása után, illetve közben
a társulás megalkotja ez évi költségvetését,
illetve munkatervét. Mindeközben a tájékoztatás folyamatosan zajlik. Ennek része a
hamarosan megjelenő Tájkép újság újabb
száma, a Videó hírlevél megjelenés, valamint
a január 30-án a bodai faluházban RHK Kft.
által megtartandó negyedéves tájékoztató.
Szerkesztőség

Önkormányzati hírek
Téli rezsicsökkentés
Boda Község Önkormányzata az 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozat (a Kormány
egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési
költségek viselésével összefüggésben. A
Kormány döntése értelmében a támogatást
természetbeni támogatás formájában kell
biztosítani), alapján végrehajtotta az igénylők által benyújtott igények teljesítését. A
településen 52 háztartás részesült a törvény
által természetbeni támogatásban.
Települési fejlesztések
Kovács Győző polgármester úr lapunk
kérdésére az alábbi bodai fejlesztésekről
beszélt. 2018-ban, mely a felkészülés éve
volt, településünk a többek között a TOP
programra nyújtott be pályázatot, mely
pozitív elbírálást kapott. A program keretében a település tulajdonában lévő középületek energetikai korszerűsítéseit lehet végrehajtani. Ezek között szerepel:

teleház, könyvtár, sportöltöző, önkormányzati
épület-együttes: faluház, orvosi rendelő, hivatal.
A program szerint az épületek külső falainak,
padlásfödémeinek, tetőteret határoló szerkezeteinek szigetelése, nyílászárok cseréje, korszerűbb
kondenzációs kazán csere, illetve a villamos
energia fogyasztás csökkentése miatt, a tetőre
épített napelemek építésére kerülhet sor.
Minderre, valamint az engedélyek elkészítésére,
bruttó 69 millió forint támogatást ítélt meg a
pályázat kiíró szervezet. A munkálatok február
vége felé kezdődnek a közbeszerzési eljárás
kiírásával. Az eljárás lefolytatása után, a pályázatot elnyerő kivitelező cég megkezdheti a beruházás kivitelezését.
***
A Belügyminisztérium által kiírt belterületi utak
korszerűsítésére bruttó 10 millió forintot nyert
településünk, mely a Mező Imre út aszfaltozására
lesz fordítva. A munkálatok a kivitelező
kiválasztása után kezdődhetnek, ez körülbelül
május elejére datálható.
***
Mindezek alapján nem csak korszerűsödik, szépül
a település, hanem a helyi identitás is erősödhet
egy másik nyert pályázat alapján. Bükkösd
gesztorságával öt faluban, Bodán, Dinnyeberkiben, Okorvölgyben, Szentkatalinon, Hetvehelyen három évig tartó programsorozat kezdődött a
közelmúltban. A közösen nyert pályázat alapján a
települések közti együttműködést különféle rendezvények megvalósításával rendezhetjük meg.
Lesz hagyományőrző bemutató kiállításokkal,
folklór rendezvények, helyismereti felmérések,
közösségi felmérések. A közös pályázatból Boda
2 millió forinttal részesült. Természetesen folytatódik a járda építési program is.
Mindezeken túl a polgármester úr elmondta még:
az elmúlt évben több mint 19 pályázatot nyújtott
be az önkormányzat, melyeket profi pályázatíró
készített el az önkormányzattal együttműködve. A
fentiekben említettek pozitív elbírálást kaptak, a
LEADER-ben benyújtottak elbírálása még tart és
10 pályázat nemleges elbírálásban részesült.
***
Önkormányzatunk erőteljesen készül a Modern
Falvak pályázatainak megjelenésére, melyek
mindegyikére (melyeket a kiírás lehetővé tesz)
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pályázatot fogunk benyújtani. Itt kell
megemlíteni, hogy a kör itt szűk, hiszen
óvoda, háziorvosi rendelő, szolgálati lakás,
bölcsőde, iskola, nincs a településen. Sajnos
ezekre nem pályázhatunk, csak a gesztor
települések. Mindenesetre mindent figyelünk
és megteszünk, hogy felkészültek legyünk a
megjelenő kiírásokra, fejezte be a polgármester.
Szerkesztőség
Közterület szennyezés!!!!
A Faluház falán látható elektromos hírújságon is olvasható illetve a helyi rendeletben
is megtalálható, hogy a település teljes
területén hulladékot, építési törmeléket elhelyezni TILOS. Ennek ellenére illetve minden
jó érzés ellenére, valaki-valakik 26-án 17:40
órakor a tóval szembeni árokba illetve
árokpartjára, több teli zsák építési törmeléket
helyezett, illetve szórt ki. A rendőrség
ismeretlen tettes ellen nyomoz ez ügyben,
egyben vizsgálja a kültéri kamerák
felvételeit.
Sajnálatos, hogy ilyesmi is megtörténhet
településünkön, nem beszélve arról, hogy
kommunális és szelektív hulladék központi
elszállítás zajlik. Építési törmeléket csak úgy
lehet elszállíttatni, ha erre megfelelő edényzetet, (konténert) bérel az építtető és azt
elszállíttatja. Fotóink a szennyezésről készültek!
Szerkesztőség

Az egészségügyi ellátás margójára!!
Tisztelt bodai lakosok!
Mint a település polgármestere, megbeszélést
folytattam Dr. Szabados Ibolya háziorvossal, a
heti bodai rendelésről, mely ezentúl két heti
rendelési időre változik.
A doktornő a feltett kérdésre, miszerint miért
csökken a Bodán eltöltött rendelési nap száma,
szakmai okokra hivatkozott és az alábbi levelet
küldte, hivatalomnak, melyet ezúton közzéteszünk!
Kedves Betegeink!
2019 januártól megváltozott a rendelési idő.
Ezentúl minden második héten kedden 8.00
órától 11.00 óráig lesz rendelés Boda községben. Amint látják, a rendelési idő nem csökken.
A közte lévő keddeken Aranyosgadány 8.00
órától 9.30-ig és Zók községben 10.00-11.30-ig
rendelünk. Azért döntöttünk így, mert a több
éves tapasztalat mutatta, hogy egy napon nem
tudtuk a rendelési időket tartva a három településen úgy ellátni Önöket, hogy ne mindig idő
kényszer alatt dolgozzunk. A rendelés továbbra is előjegyzés alapján történik, kivéve a nem
tervezhető hirtelen kialakuló betegségek miatti
megjelenéseket. Januártól erre is több idő jut.
Kovács Győző Polgármester Úrral történt
megbeszéléseink során elsődleges és legfontosabb szempont az volt, hogy az Önök ellátása
folyamatosan biztosítva legyen.
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Erre polgármester úr kiemelten kérte a
rendelő dolgozóit. Ahogy eddig is, a
jövőben is az Önkormányzattal a képviselő
testülettel, polgármester úrral igyekszünk
minden lehetőséget kihasználva fejleszteni,
javítani az egészségügyi ellátást. Ehhez
kérem jövőben is segítségüket, együttműködésüket.
Valamennyiüknek nagyon jó egészséget
kívánva dolgozzunk együtt 2019-ben is.
Tisztelettel:
Dr Szabados Ibolya háziorvos
Dr Le Gergely Thai residens orvos
Czékus Istvánné körzeti nővér
Tájékoztató a kútfennmaradási engedély
beszerzésével kapcsolatban
Önkormányzatunk a kútfennmaradási engedély beszerzésével kapcsolatban az alábbi
ajánlatot kapta a Konszenzus Pannónia Zrt.től, melynek levelét ezúton tájékoztatásul
közzéteszünk.
Tény: a kútfennmaradási engedély beszerzése minden, a többször módosított 1995. évi
LVII. törvény (a vízgazdálkodásról) 2016.
június 4-i módosításának hatályba lépését
megelőzően létesült ásott illetve fúrt kút
esetén szükséges. Immár hivatalos, hogy a
bírságkiszabás alóli mentesség időszaka
meg lett hosszabbítva, de ez egyben azt is
jelenti, hogy az illegális kutak engedélyeztetése továbbra is szükséges.
Tisztelt Boda Község Önkormányzata!
Az önkormányzatok segítségével a kútengedélyezési eljárás gyorsabban, zökkenő mentesebben lefolytatható. Az egyéni szolgáltatás-megrendelésekkel és halogatásokból
eredő felesleges kivárásokkal ellentétben az
Önök révén – az Önkormányzat közösségirányító és - szervező funkciójából eredően –
hatékonyabban tudnánk kezelni a lakossági
igényeket, a települési kutak szervezett felmérését. Kollégáink az Önkormányzat közbenjárásával – az Önök által összegyűjtött
igények alapján – néhány nap alatt el tudnák

végezni a szükséges felmérést az egész
településen.
A háztartási vízigényt kielégítő talajvízés/vagy parti szűrésű (továbbá egyéb, a 72/1996.
Korm. r. 24 § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt
feltételek teljesülése esetén is) kutak engedélyezése jegyzői hatáskör, mely számos adminisztrációs feladattal jár.
Továbbá:
Abban az esetben, ha számíthatunk a tisztelt
Önkormányzat segítségére a lakossági megrendelések összegyűjtésében, cégünk vállalja, hogy a
felmért települési kutak kataszteri nyilvántartását is elkészíti.
Az ingatlantulajdonosoknak pedig azért érdemes
cégünket választania, megrendelnie a kútfennmaradási engedélyhez szükséges felmérést, mert a
határidő közeledtével fogynak a cégek kapacitásai, ugyanis sokan az utolsó pillanatig halogatják az ügyintézést; éppen ezért a szolgáltatási díj
is drágul az idő előrehaladtával. A piackutatás
alapján jelenleg mi készítjük el a legkedvezőbb
áron a szükséges tervdokumentációt, mérnöki
kamarai jogosultsággal rendelkező vízgazdálkodási mérnökök bevonásával. Cégünk, a Konszenzus Pannónia Zrt. csak 2018 utolsó negyedévében több mint ezer kút felmérését végezte el
országosan a kútfennmaradás engedélyeztetési
eljárás keretében.
Soponyai Balázs
Vezérigazgató helyettes, Önkormányzati üzletágvezető

+36.20.234.6007
kutengedely@konszenzus-pannonia.
Tisztelt bodai kúttulajdonosok!
Ezúton jelezzük, a fenti tájékoztató levél senkit
nem kötelez semmire, nincs a végre-hajtással
kapcsolatban jelenleg időcsúszásban! A fenti
leírás csak ajánlat melyet figyelemfelhívásként
közzétettünk!
Tisztelettel: Boda Község Önkormányzata
Tájékoztató a talajvíz kutak engedélyezéséről
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2018.
december 1. előtt létesített fúrt és ásott kutak
bejelentésének határidejét az országgyűlés 2020.
december 31. évre módosította. Várható, hogy az

5

ügyben végrehajtási rendelet jelenik meg ez
év tavaszán. Ezt követően részletes tájékoztatást teszek közzé, addig nincs teendője a
tulajdonosoknak.
Tisztelettel:
Papp Gizella
jogi osztályvezető

Balatincz László, Oláh Csaba, Schweier Gábor,
Keresztes József, Sánta István, Kasza Csaba,
Kovács Attila, Fehérvári Norbert, Sámóczi István,
Lajtman József, Kovács Győző, Varga Kálmán. A
jó hangulatú tornát közös ebéd zárta, melyre a
rendezők hívták meg a megjelenteket. Megbeszélés alapján, idén tavasszal Bodán a műfüves
pályán kerül sor a nagyatádi vendégek fogadására.
Fotóink a rendezvényen készültek.

Helyi sportegyesületünk életében kisebb
változások történtek. Mint az a megyei
napilapban is olvasható volt, a felnőtt és az U19 es csapat edzőjének személyében változás
történt. A decemberben megtartott BODA
ÖSE elnökségi ülésén született döntés alapján,
Nagy Csaba sporttárs távozott a csapattól és
helyére Bánhegyi Zsolt érkezett. Az U-19-nél
segítője, Gránicz Attila.
Az U-16-nál Homonnay Gergő helyére Balázs
Csongor érkezett. A Boda ÖSE ezúton is
köszöni a távozóknak az eddigi munkájukat és
további sikereket kíván nekik!
A felnőtt csapat január 10-én megkezdte a
felkészülést a tavaszi szezonra. Felkészülés
alatt heti három edzés, valamint a téli műfüves
nagypályás tornán történő heti részvétel a
penzum. Az utánpótlás csapatok közül a
BOZSIK csoport, U-7-9-11-13 január eleje óta
heti edzéssel készül a tavaszra, míg az U-1619 február elején kezdi meg a felkészülést.
Jelenleg a csapatoknál nincs távozó, érkező
viszont igen. Az U-16-os csapathoz érkezik
négy játékos, a felnőtt kerethez két játékos.
Ezek a játékosok a téli tornán próba játékosként szerepelnek és az átigazolási szezon
végéig születik döntés a leigazolásukkal kapcsolatban.
Szenior torna
Boda település szenior labdarúgói meghívást
kaptak Nagyatádra egy 8 csapattal rendezett
teremtornára. Településünk szenior csapatát és
kísérőit a következő személyek alkották!

Eredményhirdetés

Anyakönyvi hírek
Halálozás
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy
Falk Jenőné elhunyt.
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a
hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse
gyászukat.
Boda Község Önkormányzata
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Farsangi bál
Boda Község Önkormányzata
2019.02.16-án (szombaton) 19 órától
jótékonysági farsangi batyus bált rendez.

Állásbörze

Helyszín: Boda Művelődési Ház

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 pályázat keretein

A bál bevételét játszóterünk fejlesztésére
fordítjuk!
Mindenkit sok szeretettel várunk!

belül, Szentlőrinc Város Önkormányzata, a Pécs-

***

Itt a farsang, áll a bál!
Szeretettel hívjuk és várjuk a falu apraját,
nagyját 2019.02.23-án (szombaton)
14 órától
Boda Község Önkormányzat által
megrendezésre kerülő Gyermekfarsangra.
Helyszín: Boda Művelődési Ház
Programok:
Játékos vetélkedők, Légvár, Arcfestés,
Karaoke
„A belépésnek egyetlen feltétele az ára,
Jelmezt öltsön mindenki magára.
Garantált a jókedv, a nevetés, a móka
Nem marad szárazon se szeme, se torka!
Szívesen fogadunk édeset és sósat,
Szomjunk oltásához jó innivalókat.
Mosolygós almákat, friss szalagos fánkot,
Hogy tele pocakkal rophassuk a táncot!”

Baranyai Kereskedelmi Iparkamarával közösen
állásbörzét szervez.
Időpont: 2019.02.16. 9:00 tól 11:00 ig.
Helyszín:
7940, Szentlőrinc Ifjúság útja 5. Sportcsarnok.
Várnak minden munkát kereső, dolgozni vágyó
embert, aki Baranya Megye nyugati részén, illetve
Pécsett szeretne elhelyezkedni, a pályaválasztás
előtt álló diákokat, a segédmunkásokat, illetve jól
képzett szakembereket egyaránt, valamint azokat,
akik kényszerből vállalnak otthonuktól távol
munkát, de szívesen visszatérnének a régióba.

SZJA-BEVALLÁSI HATÁRIDŐK 2019
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a hirdetőtáblákon
megtalálják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hivatalos hirdetményét az SZJA bevallási
határidőkről és a hozzá kapcsolódó feladatokhoz.
Szerkesztőség

Bodai Hírmondó
Készült 200 példányban.
Kiadó: Boda Község Önkormányzata
Szerkesztők: Varga Mária és Kovács Attila
Szerkesztőség: 7672 Boda, Petőfi S. u. 28.
Tel./Fax: 73/472-079

