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BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 

EMMAUSZ 
Településünkön ez évben is megrendezésre 

került a húsvét másnapi Emmausz Járás. 

Kovács Győző polgármester úr elmondta: idén 

a hagyományoktól kissé eltérve, nem a 

pincéknél, hanem a bodai Mária kertben zajlott 

az esemény. A hagyományoktól történő eltérés 

fő oka a jó megközelíthetőség, a Mária kert 

adottságai, a szép környezet.  

A húsvét másnapi ünnepség ragyogó időben, 

szentmisével kezdődött a templomban, majd 

Barics Gábriel Atyával a megjelentek levonul-

tak a Mária kertbe. A Mária szobor előtt közös 

imádságra került sor, majd előkerültek a 

hagyományos húsvéti étkek, italok. Az önkor-

mányzat által kihelyezett sátrak jelképezték a 

bodai pincéket, ahol a helyi bortermelők, (Kasza 

pince, Kozma pince, Varga Pince, Panka pince, 

Vranesics pince, Kovács-Sebe pince) borait 

kóstolgatták a megjelent vendégek. Külön 

színfoltja volt az eseménynek, hogy egy a 

településünkön tartózkodó olasz család, akinek 

szintén pincéje van Bodán, részt vett a 

rendezvényen. A gyermekeknek külön program 

ált rendelkezésükre. Volt tojáskereső verseny, 

légvár, arcfestés többek között. Lajtman József 

alpolgármester úr az önkormányzat által 

biztosított alapanyagokból készített finom 

sülteket, melyet mindenki megkóstolhatott. Szép 

és felejthetetlen nap volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emmausz a Mária kertben. 

 

 
Közös imádkozás a Mária kertben.  

BODAI HÍRMONDÓ 
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NYMTIT Gyorsinfó 

Bakonya: 

Április 18-án HEP fórum volt a Könyvtárban 

a civil szervezetek vezetőinek részvételével. 

Április 19-án húsvéti kreatív foglalkozást, 

valamint nyuszi kereső foglalkozás volt a 

gyerekek számára. Május 1-re a falu ifjai 

ismét májusfát állítanak a településen. Május 

25-én ismét Bányász majális lesz Bakonyán 

11 órakor a Bányász emlékkőnél. 

Boda:  

Megkezdődtek az “Élethosszig tartó tanulás” 

című, önkormányzat által nyert pályázat 

szervezési munkálatai. A kétéves projektre, 

több mint 53 millió forintot nyert az 

önkormányzat.  

Bükkösd 

2019. március 1-én indul az idei közfog-

lalkoztatási program az előző évekhez hasonló 

mértékben. Idén is 20-24 fő számára biztosít 

munkalehetőséget a Munkaügyi Központ. A 

közfoglalkoztatással a kormány támogatni 

szeretné a helyi kezdeményezéseket, a telepü-

lések önfenntartóvá válását, a közösségi terek 

kialakítását, a vidék lakosságmegtartó képes-

ségének növelését, a cigányság lakhatásának 

és integrációjának javítását. Célnak jelölték 

továbbá a vízrendezési feladatok segítését, az 

utak és közterületek tisztán tartását, a parlagfű 

elleni védekezést. 

Idén is folytatódik a térkövezés Bükkösdön.  

A templom, parókia, a templom melletti 

tornaszoba (kisiskola) és az általános iskola 

előtti felületek kapnak térkő burkolatot. 

Cserdi: 

Önkormányzati bölcsőde kialakításához pályá-

zatot adott be az önkormányzat az illetékes 

hatóságokhoz. Zajlanak a település útjainak és 

járdáinak felújítása, karbantartása. Május 

elején megkezdődik a hűtőház kivitelezési 

munkálatai.    

Cserkút: 

04.23-án megtörtént az új immár 600 méter 

hosszban aszfaltozott zártkerti utunk műszaki 

átadása a Szikkúti dűlőben. A projekt egy 

része pályázati forrásból valósulhatott meg,  

 

 

a fennmaradó összeget Önkormányzatunk saját 

forrásból biztosította. Mai napon már birtokba is 

vehette az utat a helyi lakosság.  

Dinnyeberki: 

Hosszú távú programunkban befejeztük a  

hagyma vetését, elkezdtük a burgonyát vetni. 

Folyamatosan végezzük  a mellékutak rendbe-

tételét. Ruhaosztásunk volt április hónapban  a 

Moha Alapítvány jóvoltából ismételten, és bútort 

is kaptunk a lakosság részére. Jótékonykodtunk 

gyermekek javára, fánkot sütöttünk a Moha 

Alapítvány részére. A tavaszi nagytakarítást 

elkezdtük az intézmény épületeiben, valamint a 

terület szépítését. Húsvétra csomagot osztottunk a 

lakosság részére. 

Helesfa: 

A Digitális Jólét pályázat keretében befejeződött a 

mentorképzés, ezen településünkről 2 fő vett 

részt. A jó időben a közterületeken elkezdődtek a 

tavaszi munkák. Április 18-án "Nyusziváró-

hangolódjunk a húsvétra" rendezvény volt a 

teleházban a gyerekek nagy örömére.  

Áprilistól újabb két középiskolai tanuló került be 

az ösztöndíj programba.   

Hetvehely: 

Négy db egyenként 100 m
2
-es fóliasátorban 

ültetésre kerültek a paprika, paradicsom palánták, 

valamint szabad földben hagyma és burgonya 

került a földbe. 

Kővágótöttös: 

Április 17-én Cserdiben kihelyezett NYMTIT 

társulási megbeszélésen vettünk részt. Április 24-

én a Köz-Tér Alapítvány tartott tájékoztatást 

digitális eszközök használatáról az érdeklő-

dőknek. A Falufejlesztő Egyesület április 25-én 

virágvásárral egybekötött, virágültetést tartott a 

falu köztereit, intézményeit virágosították be. A 

virágokat az előző évi 1 %-os felajánlásokból 

vásárolta az egyesület. Az RHK Kft. április 25-én 

tartotta a II. negyed éves beszámolóját a 

NYMTITT tagtelepüléseinek, ugyan ezen a napon 

az OAH által tartott közmeghallgatáson vettünk 

rész Bodán melyet a "Telephelykutatás 

keretprogram engedélyezése" témában kért az 

RHK Kft. 

Kővágószőlős: 

Április elejétől működik a Fürtöcske Családi 

Bölcsőde az Óvoda épületében. Önkormányzati  
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támogatással április 13-án tartotta meg a 

XXVII. Jakab-Hegyaljai Borverseny ered-

ményhirdetését a Zsongorkő Baráti Kör a Bu-

zás Andor Művelődési Házban. NYMTIT tár-

sulási megbeszélésen, egyeztetésen vettünk 

részt Cserdiben április 17-én. Április 20-án 

Húsvétváró és Tavaszköszöntő rendezvényt 

tartottunk az óvoda dolgozóival közösen a 

Buzás Andor Művelődési Házban. A gyerekek 

kézműves foglakozásokon vehettek részt. A 

nap legsikeresebb programja a tojás-vadászat 

volt. A hosszú távú közmunka-program 

keretében megkezdtük településünk zöldterü-

letének karbantartását: kiültetett növények 

gondozása, fűnyírás. Folyamatosan végezzük 

a közterületeken, erdei és turista utakon a 

hulladék eltávolítását is. 

 

Közmeghallgatást tartott az OAH Bodán 

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a 

Bodai Agyagkő Formáció telephelykutatási 

Keretprogramjának hatósági engedélyezteté-

séhez kapcsolódóan április 25-én az 

NYMTIT támogatásával, közmeghallgatást 

tartott a Társulás székhelyén, Bodán. A 

közmeghallgatás keretében – mint a 

társadalmi párbeszéd hatékony fórumaként – 

az OAH biztosította a feltételeket, hogy az 

érdekeltek megismerhessék az eljárás tárgyát 

és menetét, valamint kifejthessék álláspont-

jukat, feltehessék kérdéseiket. A Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) által 

összeállított és az OAH-hoz engedélyezésre 

benyújtott Keretprogram a nyugat-mecseki 

Bodai Agyagkő Formációban (BAF) kialakí-

tandó, a hazai nagy aktivitású és hosszú 

élettartamú radioaktív hulladékok, valamint a 

kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére 

szolgáló, mélységi geológiai tároló létesít-

mény telephelyének kutatására vonatkozik. A 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a 

Keretprogram a tervezett radioaktív hulladék-

tároló létesítmény telephelyének vizsgálatá-

hoz és értékeléséhez, valamint a létesítmény 

telepítéséhez szükséges kutatási, fejlesztési és 

demonstrációs tevékenységek középtávú 

tervét tartalmazza. 

 

 

Nős Bálint, az RHK Kft. stratégiai és műszaki 

igazgatója előadásában bemutatta az engedély 

tartalmát, majd az OAH részéről Lázár István 

főosztályvezető beszélt a hatósági eljárásról és 

annak menetéről. 

Az eredményesen lezajlott közmeghallgatásra 

közel száz fő érdeklődő érkezett, akik az OAH és 

az RHK Kft. szakembereinek irányába élhettek a 

kérdezés illetve véleménynyilvánítás jogával.  

 

 
 

Aláírták a 2019. évi támogatási szerződéseket 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(ITM), mint Támogató április 25-én aláírta a 

tárgyévi támogatási szerződéseket az ellenőrzési 

és információs célú önkormányzati társulásokkal, 

köztük a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs 

Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati 

Társulással (NYMTIT). A minisztériummal 2018 

áprilisában határozatlan idejű támogatási keret-

szerződést kötött az NYMTIT, mely keret-

szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 

(KNPA) finanszírozott működési és beruházási 

feladatokon túl, többek között részletesen tartal-

mazza a térségben folyó nagyaktivitású radioaktív 

hulladékok és kiégett fűtőelemek végleges 

tárolójának kialakítására vonatkozó kutatásokkal 

kapcsolatos lakossági tájékoztatási és ellenőrzési 

feladatokat. A társulás és a tag-önkormányzatok 

által megvalósítandó feladatok finanszírozásához 

szükséges pénzügyi forrást – összhangban a 

tárgyévi költségvetési törvény KNPA fejezetében 

foglaltakkal – a minden évben külön megkötésre 

kerülő éves támogatási szerződés biztosítja. 
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Az ITM-mel kötött Támogatási szerződés 

aláírását követően, az NYMTIT megkötötte a 

támogatási alszerződéseket a tagönkormány-

zataival. A tagtelepülések polgármesterei a 

társulás elnökével együtt továbbra is 

kiemelten fontosnak tartják a lakosok hiteles 

és naprakész tájékoztatását, valamint a fiatal 

generáció részére – tanulmányi verseny 

valamint természettudománnyal kapcsolatos 

szellemi vetélkedő keretében – átadott 

ismeret, tudás gazdagítását, gondozását.   

Társulási ülés – alszerződések aláírása 

2019-ben is folytatjuk a tájékoztatást 

A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs 

Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkor-

mányzati Társulásunk (NYMTIT) mindig is 

nagy hangsúlyt fektetett a jogszabályban előírt 

tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettségeinek 

teljesítésére. A lakossági bizalom építése és 

fenntartása rendkívül komoly és felelősség-

teljes feladat, melyet legjobb tudásunk 

valamint az évtizedek alatt szerzett tapasztala-

taink szerint igyekszünk a legmagasabb szín-

vonalon ellátni. Az Információs és Technoló-

giai Minisztériummal (ITM) megkötött 

támogatási szerződés részletekre kiterjedően 

tartalmazza a feladatainkat, legfőképpen a 

korrekt lakossági tájékoztatást, melyet nélkü-

lözhetetlen tevékenységnek tartunk, és 

tagtelepüléseinken továbbra is minden körül-

mények között tartani kívánunk. A lakossági 

Ellenőrző Bizottságunk működtetésével 

folyamatosan biztosítjuk egyik legfőbb célunk 

és egyben jogszabályi kötelezettségünk teljesí-

tését miszerint, –– ellenőrizzük a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. (RHK Kft.) Társulásunk területén 

elhelyezkedő nagy aktivitású radioaktív 

hulladéktároló létesítésére vonatkozó kutatási 

helyszínein folytatott tevékenységét, megala-

pozva és fenntartva a lakosság irányába 

történő hiteles és objektív tájékoztatást. Az 

RHK Kft.-vel történő együttműködésünk, a 

lakosság és egyben a jövő generációjának 

irányába megvalósuló hiteles és naprakész 

tájékoztatás elősegítésében, szakmai informá-

ciók átadásában nyilvánul meg.  

 

Munkánk során továbbra is nagy hangsúlyt 

fektetünk a tagtelepüléseinken élő gyermekek 

részére összeállított programok – Niels-Bohr fizi-

ka és kémia verseny, játékos szellemi vetélkedő – 

eredményes megvalósítására.  

Az NYMTIT célja változatlan. A térségben folyó 

kutatási munkálatokkal kapcsolatosan, az 

Ellenőrző Bizottság működtetésével továbbra is 

képviseli a lakosok érdekeit, hiteles és közérthető 

módon ellátja a tájékoztatási feladatait, továbbá 

együttműködik a szakma, a hatóság és az illetékes 

minisztérium képviselőivel.  

Kérjük, hogy munkánkat a társulási lapunkon és a 

honlapunkon keresztül, továbbra is kísérjék 

figyelemmel!  

 

Tizenötödször vetélkedtek a dán fizikus 

tiszteletére 

Május 20-án tartották meg a XV. Niels Bohr 

fizika és kémia tanulmányi versenyt a Nyugat-

Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 

szervezésében. Kísérő programként a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Kft. munkatársai és a pécsi 

Leőwey Klára Gimnázium tanulói is felmérték a 

gyerekek tudását.  

A megnyitóban Kovács Győző, az NYMTIT 

elnöke a fiatal generáció – mint az emberiség 

eddig felhalmozott tudásának őrzői – felelősségét 

hangsúlyozta. Mint mondta – „közületek kerülnek 

ki a jövő mérnökei, orvosai, egyszer majd ti 

adjátok tovább mind azt a tudást, amiről ma itt 

még számot adtok”. A 7-8. osztályos gyerekek az 

első egy órában a fizika és a kémia témakörében 

is megméret-tettek. Többek között az út – idő – 

sebesség összefüggéseiről, az atom felépítéséről is 

megmutathatták tudásukat, de egy mosógép 

elektromos munkáját is ki kellett számolniuk, 

akárcsak azt, hogy a pentán szénvegyületben 

tömegét tekintve hány százaléknyi a szén 

tömegének aránya a teljes vegyület tömegéhez 

képest. Egy rövid pihenő után már az RHK Kft. 

munkatársa tartott előadást „Érdekességek, 

tények, tévhitek a radioaktivitásról” címmel. A 

bemutató folyamán olyan dolgokra is fényderült, 

hogy a radioaktivitás az egyik legősibb jelenség, 

és emberi beavatkozások nélkül is folyamatosan 

jelen van életünkben, körbe vesz bennünket.  
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A 20 perces előadás után tesztet töltöttek ki a 

gyerekek, melyben többek között az RHK Kft. 

tevékenységével kapcsolatos kérdésekre is 

válaszolni kellett. A záró etapban a Leőwey 

Klára Gimnázium diákjai mutattak be kísér-

leteket a versenyzőknek. Előkerült a 

„szerelem-mérő”, a „szomjas kacsa”, de szó 

volt többek között a szögsebességről, a nyo-

másról és a mágnesességről is. Akik alaposan 

figyeltek, könnyedén kitöltötték a bemutatók 

utáni totót. A fizika és kémia feladatlapoknak, 

az RHK Kft. tesztjének, a Leőwey Klára 

Gimnázium TOTÓ-jának a megoldásaiból 

adódtak össze a pontok és születtek meg a 

dobogós helyezések.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Bohr verseny oklevelei. 

 

 
Boda csapata a díjátadáson. 

 

Boda csapatának tagjai: Egerszegi Dominika, 

Nagy Jázmin, Molnár Máté és Korn Dávid. 

Gratulálunk nekik az elért 2. helyezéshez!  

 

 

Csapatban: 

1. helyezett: Hetvehely 

2. helyezett: Boda   

3. helyezett: Cserkút 

 

Önkormányzati hírek 

Mezőgazdasági munkaprogram 
A közmunkaprogram keretében idén is sor kerül  

paprika, sütőtök, burgonya, szőlő és gyümölcs-

termesztésre. Mindezek mellet 25 hektáron búza, 

szója termesztés is történik, betakarítás után e 

terület egy részén zöldítésre kerül sor a 

szabályoknak megfelelően. A leírtak alapján látni 

lehet, hogy nagyon sok munkával jár a program 

végrehajtása, nem beszélve a település 

kommunális-karbantartási, építési munkálatairól. 

Ahhoz, hogy mindez működőképes legyen, az 

önkormányzat, polgármester, falugondnok külön 

logisztikai tevékenységet kell hogy folytasson. 

Sajnos a közmunkaprogramban egyre kevesebb 

létszámot engedélyeznek, így a munkák végre-

hajtása nehézségekbe ütközik. Az elmúlt évek 32 

fős létszáma 2019-re 12 főre olvadt, igaz ehhez 

hozzájárult a létrehozott szociális szövetkezet hét 

fős helybeni főállású foglakoztatása, valamint a 

versenyszférában történt elhelyezkedések. Az is 

valós, hogy még mindig található regisztrált, de 

nem foglalkoztatott a településen. Mindezek 

ellenére a programok folynak, csak lassabban, 

illetve átütemezetten.  
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Fotóink a különböző munkavégzésekről készültek. 
 

 

Vihar 

Nagy károkat okozott településünkön az 

elmúlt napok viharos időjárása. A település 

több területén dőltek ki a fák, illetve törtek le 

az ágak.  Az önkormányzati szőlő is nagymér-

tékben károsodott, mivel letörtek a hajtások. 

Sok helyütt az átereszek eldugultak, 

akadályozva a víz elfolyását. Az önkormány-

zat dolgozói a károk nagy részét elhárították, 

illetve a kárelhárítási munkák folyamatosan 

zajlanak. A munkát akadályozza a felázott 

talaj, illetve a még várható eső.  
 

 

 
Szélvihar okozta a törést. 

 

Informális testületi ülés  

Május 15-én tartotta a szokásos havi informális 

ülését Boda Önkormányzat képviselő-testülete. 

Ezeken az üléseken nem születnek döntések, csak 

a polgármester és a hivatal részéről történő 

beszámolók, információk kerülnek előtérbe. Itt a 

képviselők tudomást szereznek az elmúlt időszak 

eseményeiről, történéseiről, illetve a képviselők 

által ismertetett témák kerülnek megbeszélésre, 

mintegy irányt mutatva az elkövetkező időszakra. 

Kovács Győző polgármester, szerkesztőségünk 

kérdésére elmondta, hogy ezen a megbeszélésen 

sor került az eddig benyújtott pályázatok 

ismertetésére. Beszámolót tartott Dr. Prof. Piri 

Julianna pályázatíró, projektmenedzser, valamint 

Kovács Győző polgármester.   

Az alábbiak ismertetésére került sor: benyújtásra 

kerültek illetve pozitív elbírálásban része-

sültek:  
- a TOP keretein belül az energetikai kor-

szerűsítésre vonatkozó, 69 millió forint összegű,  

- a TOP keretein belül Bükkösdi gesztorsággal 

benyújtott, rendezvényszervezés, bűnmegelő-

zésre vonatkozó 1,4 millió összegű,  

- az EFOP keretein belül, élethosszig tartó 

tanulás 53,7 millió forint összegű, 

- a Bethlen Gábor alapítvány Testvér települési 

programok 1,1 millió összegű,  
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- Belügyminisztérium által kiírt belterületi 

utak karbantartására vonatkozó 13 millió 

összegű pályázatok. 

A fent leírtakból kiderül, hogy az elnyert 

pályázatokkal nagyon sok munka lesz. Van, 

amelyik 2 évig fog tartani. Az energetikai 

pályázathoz közbeszerzési szabályzatot kell 

készíteni, közbeszerzést kiírni, azt lefolytatni. 

Erre a pályázatra még nincs aláírt szerződése 

az önkormányzatnak, csak a támogatói okirat 

érkezett meg. Az EFOP pályázat Élethosszig 

tartó tanulás című pályázat szerződése 

aláírásra került. Itt meghirdetésre került egy 

szakmai vezetői állás 25 hónapos időtar-

tamra. Itt a programok végrehajtásához sok 

eszköz kerül megvásárlásra. Többek között: 

számítógépek, konfigurációk, jogtiszta prog-

ramok, varrógépek, hűtő, sütők, konyhai 

eszközök, konyhai alapanyagok, televízió, 

projektor, flipchart táblák, orvosi segédesz-

közök, kézimunka eszközök, házimozi 

rendszer, lakberendezési eszközök, írószerek 

és még sok minden, ami a program lebonyo-

lításához szükséges. A program keretein belül 

szakkörök lesznek létre hozva: népi 

kosárfonó, varró, egészséges életmód tan-

folyam, konyhakerti növénytermesztés 

gasztronómiai tanfolyam, sajtkészítő tan-

folyam, informatika szakkör, környezet-

védelmi szakkör, angolnyelvoktatás, bor-

kultúra szakkör, film és etika szakkör, 

alapkompetencia fejlesztés, hagyományőr-

ző kézműves szakkör. Mindezek meghirde-

tésre kerülnek, melyekre várjuk a tisztelt 

lakók jelentkezését! Ha a fenti összegeket 

összeadjuk, több mint 138 millió forint 

beruházás fog zajlani a településen. A 

fentiekből látható, sok munkája lesz a 

programban az önkormányzatnak, szakmai 

vezetőnek, projekt-menedzsernek. Szervezé-

sek havonta, beszámolók készítése, progra-

mok levezetése, pénzügyi beszámolók 

készítése, pénzeszközök lehívása, bérek 

fizetése-elszámolása. Helyszínek kijelölése, 

szakkörvezetők fölkérése. Mindezek teljes 

jogi felelősség terhe mellett. A polgármester 

úr még elmondta.  

 

 

Örül ennek a pályázatnak, mert minden 

szegmense előnyére válik a településnek. Mind az 

eszközállomány, mely településé marad, mind az 

oktatások, közösségi foglakozások, elősegíthetik a 

továbbiakban a falu fejlődését. 

Mindezeken kívül benyújtásra kerültek a 

LEADER programban: helyi identitásnövelő, 

kültéri kondicionáló géppark, illetve a tavaly 

másodszorra is beadott TOP kereteken belül, 

orvosi rendelő felújítás, a Magyar falu 

program keretében megnyitott orvosi műsze-

rek pótlása pályázatok, melyek még elbírálás 

alatt állnak. Itt kell még megemlítenünk a Boda 

Községért Közalapítvány pályázatát is, mely a 

LEADER program keretében lett benyújtva. 

Szerkesztőségünk kérdésére a kuratórium elnöke, 

Gergulás Imre úr elmondta, a pályázat a Helyi 

identitás növelését célozta meg. Reméli, pozitív 

elbírálást kap a pályázat. 

 

  
Gergulás Imre kuratóriumi elnök 

 

Elhangzott még: GPDR (adatvédelmi szabályzat) 

kötelező elkészítése, a TAK (települési építési 

kézikönyv) eddigi fejleményei, a közelgő 

rendezvények részletei (Tájoló Nap, Gyermeknapi 

kirándulás) illetve a május végéig elkészítendő 

zárszámadás. 

Polgármester Úr elmondta még: nagy örömmel 

tölti el, hogy településünk ismertsége, vonzereje 

nem csökkent, sőt nőtt az elmúlt időszakban. A 

park, a sportcentrum, a játszótér, a horgásztó, a 

pincék, faluház több rendezvény gazdája 

folyamatosan. Az elmúlt napokban horgászver-

seny, esküvők, baráti találkozók, ballagások,  
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sportverseny, borkóstolók kerültek megrende-

zésre az idelátogatók által. Május végén 25 fős 

csoport, júniusban 300 fős pécsi gyermek-

csoport fogja igénybe venni játszóterünket-

sportkomplexumunkat.  
 

 
Fotónk az egyik rendezvényen készült! 

 

20 éves jubileumi évforduló 

20 éve készültek el Boda templomának 

gyönyörű ablakai, melyet 1999. május 1.-én 

ünnepi szentmise keretében adtak át. A színes 

ólomüveg ablakokat Keszüné Vantara Szilvia 

készítette. Az ablakok elkészítését adomá-

nyokból finanszírozta Boda községe. Az 

adományozók nevei az oltár melletti falon 

lévő márványtáblán kerültek elhelyezésre. 
 

 
Templomunk egyik gyönyörű ablaka. 

 

Áttelepítésre került a tájház gyűjteménye 
Egy támogató megvásárolta Tímár Zoltán tájház 

gyűjteményét, majd azt átadta Boda Község 

Önkormányzatának ingyenesen, azzal a feltétellel, 

hogy azt el kell helyezni és a látogatók rendel-

kezésére kell bocsátani. 

Kovács Győző polgármester úr, aki a támogatót 

felkereste illetve azzal egyezséget kötött, 

elmondta: átmenetileg a régi posta épületébe 

költöztette az önkormányzat a gyűjteményt és 

teljes elrendezés után azt a közjavára látogat-

hatóvá teszik. Boda Község Önkormányzata 

ezúton köszöni meg az önzetlen támogatónak a 

gyűjtemény átadását! 

 
Tájház eszközei 

 

Nyugdíjas klub kirándulása 
A Jászladányi Nyugdíjas Klub meghívta a bodai 

klub tagjait egy közös ünneplésre. Bodáról 12 fő 

vett részt a látogatáson. Megérkezéskor nagyon 

barátságos fogadtatásban volt része klubtag-

jainknak. A jászladányi klubvezetőn kívül a 

jászladányi polgármester asszony köszöntötte a 

vendégeket. A köszöntés után ünnepi ebéd 

következett, melyen több mint 120 nyugdíjas vett 

részt. Ebéd után beszélgetés illetve egy a 

Vajdaságból érkezett kiváló zenész húzta a talp 

alá valót a jókedvű vendégeknek. Nyugdíjasaink 

találkoztak a jászladányi testvértelepülés vajda-

sági küldötteivel is. Az éjszakát Szászbereken 

illetve Jánoshidán töltötték a klubtagjaink. 

Vasárnap a közös reggeli után Erdősné Kiss Edit 
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klubvezető asszony vezetésével meglátogatták 

a kecskeméti CIFRA Palotát és Kecskemét 

főterét, majd hazaindult a csoport, megállva 

egy estebédre a mecseknádasdi Bagoly 

csárdában. 
  

 
 

Díszeiket készítik a Nyugdíjas Klub tagjai. 

 

 
 

Nyugdíjas Klub Jászladányban. 

 

 

 
 
 

 
A Cifrapalotát is megnézték. 

 

Szelektív hulladékgyűjtő 
Sajnálatos módon a templom mögé kihelyezett 

szelektív gyűjtőbe, nem csak a kukákra kiírt 

szemetet helyeznek el.  Azokat az anyagokat 

melyek nem oda valóak, vagy gyűjteni kell, hogy 

lomtalanításkor elszállításra kerülhessenek, vagy 

el kell vinni a Szentlőrinci hulladék udvarba. A 

szelektív gyűjtőbe, csak az oda megfelelő 

hulladékot lehet elhelyezni. Fotónkon jól látható, 

mik kerülnek a szelektív gyűjtőbe.  
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Járdaépítés, útfelújítás 
A megkezdett Rákóczi utca járdafelújítása 

folytatásra kerül, de mint az előzőekben 

jelezte az önkormányzat, közmunkaerő-hiány 

miatt részlegesek lesznek a munkálatok. A 

Mező Imre utca aszfaltozására hamarosan sor 

kerül, csak a kiviteli szerződés aláírása 

hiányzik még a munka-kezdéshez. 

  

Családi Nap 

Az elmúlt évhez hasonlóan, május 1.-én 

rendezte meg ismét önkormányzatunk a 

családi napot. Az időjárás kiváló volt, 

ragyogó napsütésben került sor a főzőver-

senyre és a gyermekvetélkedőre. A gyerme-

kek számára ugrálóvár, arcfestés is rendelke-

zésre ált. A felnőttek számára a kötetlen 

beszélgetés és a főzőverseny mellett kvíz 

játékra is sor került. A Szentlőrinci 

Rendőrőrs pedig felvonultatta eszközeit, 

melyeket ki is lehetett a helyszínen próbálni. 

A bemutató nagy sikert aratott a gyermekek 

és a felnőttek körében. Az eredményhirdeté-

sek után ebéd következett, melyen meg 

lehetett kóstolni a versenyen készült étkeket 

illetve az önkormányzat által kemencében 

készített sülteket. A bodai nyugdíjasok által 

elkészített Boda tortáját is megkóstolhatták a 

jelenlévők. Fotóink a rendezvényen 

készültek. 
 
 

 
Rendőrségi bemutató a családi napon. 

 

 
 
 

 
Sokan voltak a családi napon. 

 

 
Készül Boda tortája a családi napra. 

 
Tűzeset 
Sajnálatos módon, a tűzgyújtási tilalom idején a 

Rákóczi utcában égetést végzett valaki, amely 

miatt az avar meggyulladt és több mint 40 m2-en 

égett, veszélyeztetve ezzel a közvetlen környeze-

tében lévő házakat. Az egyik ház fakerítése meg is 

gyulladt és terjedni kezdett. 

Kovács Győző polgármestert a közelben lakók 

riasztották, aki a polgárőrség vezetőjével, Lajtman 

Józseffel illetve Kasza Csabával helyszínre sietett 

és riasztotta a tűzoltóságot. A helyszínen a 

szomszéd lakók segítségével, önkormányzati 

illetve magántulajdonban lévő tűzoltó készülékek-

kel a tüzet közös erővel lokalizálták. Időközben 

megérkezett a tűzoltóság, akik véglegesen 
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elfojtották a még meglévő zsarátnokokat. 

Szerencse hogy a gyors reagálás megakadá-

lyozta a nagyobb tűz elharapódzását.  

 

 
Fotónk a tűzoltás helyszínén készült. 

 

Tisztelt Kutyatulajdonosok! 

A 41/2010.(II.16) Korm. rendelet 17/B§ 

szerint 4 hónaposnál idősebb eb csak 

transzponderrel (mikrochip) megjelölve tart-

ható. A tulajdonos köteles az oltási könyvet 

megőrizni és az ellenőrzésre jogosult személy-

nek felmutatni, elvesztése esetén annak 

pótlásáról gondoskodni. Ezúton is kérjük a 

Tisztelt kutyatartók együttműködését az oltás 

lebonyolításában, illetve az ebekkel kapcso-

latos egyéb jogszabályban leírt feladatok 

elvégzésében, hogy a veszettség okozta meg-

betegedéseket együttes munkánkkal megelőz-

hessük. Az ebtartó gondoskodni köteles az 

állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 

szakszerű gondozásáról, szökésének megaka-

dályozásáról. Felhívjuk minden állattartó 

figyelmét, hogy a kutyáját kóborolni se közte-

rületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az 

ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tarta-

nia, vagy gondoskodnia kell a szökés-veszély 

megakadályozása érdekében. Az az ebtulaj-

donos, aki nem tesz eleget kötelezettségének, 

felszólító levelet kap, s ha nem tudja igazolni 

Boda Község Önkormányzatánál, hogy 

beoltatta kutyáját és a felszólítás után sem 

teszi azt meg, eljárást indítanak ellene. 

Körzeti állatorvos elérhetősége:  

Dr. Kollár Kornél állatorvos 

Telefonszáma: (30) 369 7793 

 

 

Gázszolgáltatási szünet 

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRT. 

karbantartást végez a földgázhálózaton 2019. 

június 19-én 7:00 órától várhatóan 20-án 7:00 

óráig. A munkavégzéshez kapcsolódóan 2019. 

június 19-én a kora reggeli órákban ún. fáklyázást 

végzünk Bicsérdtől 0,5 km távolságra. A 

műveletet szakemberek felügyelik, a lakosságot 

nem veszélyezteti, azonban erős hang- és 

fényhatással jár. Ha ilyet hall vagy lát valaki, ne 

lepődjön meg, ez a munkafolyamat természetes 

velejárója.           E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRT. 

 

Anyakönyvi hírek 
Halálozás 

 
 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 

Orsós Viktorné elhunyt.  

Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a 

hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse 

gyászukat.   

                          Boda Község Önkormányzata   

 
 

 

Labdarúgó csapataink szerepléseikkel nem 

remekeltek az elmúlt egy hónapban. Felnőtt 

csapatunkat a sok sérülés hátráltatja, van, aki a 

létszámhiány miatt sérülten kell hogy játsszon, 

van aki elfoglaltsága miatt hiányzik. Mindezek 

miatt az elmúlt három mérkőzés sikertelenül 

zárult, sőt két mérkőzésen a kapott gólok száma is 

sok volt. A csapat jelenleg a Megyei I. osztály 12. 

helyét foglalja el! Ugyanezek a problémák 

elmondhatóak az U-16, U-19.- es korosztálynál is! 

A bajnokságban mindkét csapat rosszul szerepel. 

Itt meg kell említeni a sokszori hiányzást, akár az 

edzésekről, akár a mérkőzésekről legyen szó. Üde 

színfolt viszont a Bozsik csapatok szereplése! 

Király Zoltán edző vezetésével a tornákon néhány 

esetet kivéve, jól szerepel mind a négy korosztály. 

(U-7,-9,-11,-13.) Köszönet a szülőknek és az 

edzőnek is, hogy a gyermekek az egyesületben 

sportolnak, ezáltal egészségre nevelést,  
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önuralomra szoktatást, közösségi életre neve-

lést kaphatnak, ami a későbbiekben előnyükre 

válik. Fotóinkon az edző Király Zoltán, 

valamint az utolsó Bozsik tornán kiemelt 

játékost, Orsós Patrikot, valamint a csapatot 

láthatják olvasóink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Király Zoltán edző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsós Patrik kiemelt játékos 

 

 

 

 

 

 

Rózsa Norbert díjazott lett. 

 

Bozsik torna bodai csapata 
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Ifi edzés 

Sportegyesületünk a sporton kívül a település 

életének fejlesztésében is részt vesz. Az elmúlt 

hónapban a LEADER felhívásoknak megfele-

lően oktatási célokhoz, eszközök vásárlására, 

(székek-projektor) nyújtott be pályázatot, mint 

civil szervezet! Reméljük a pályázat pozitív 

elbírálását. Keresztes József elnök úr 

elmondta, a 2019-2020 évre vonatkozó TAO 

pályázat benyújtásra került, ami biztosítani 

fogja az egyesület működését.  

 

        Keresztes József Boda ÖSE elnök 

 

 

 

 

„A biztonság kedvéért”  

a Szigetvári Rendőrkapitányság 

bűnmegelőzési tanácsai 
 

1. Besurranásos lopások megelőzése  
 

A nyitva hagyott kapuk, bejárati ajtók és ablakok 

kihagyhatatlan lehetőséggel kecsegtetetik a 

besurranó tolvajokat, akik szinte észrevétlenül 

mennek be az ingatlanokba zsákmányszerzés 

reményében. Nem ritka, hogy napokig figyelik a 

lakóházat, feltérképezik, mikor nem tartózkodnak 

otthon és csak a megfelelő alkalomra várnak.  

Egy kis odafigyeléssel és körültekintéssel 

megelőzhetők ezek a bűncselekmények. Az 

áldozattá válás elkerülése érdekében az alábbiakat 

tanácsoljuk. 

* A bejárati ajtót tartsák zárva, kertes házaknál a 

kaput se felejtsék nyitva. 

* Szellőztetéskor is legyenek óvatosak, ne 

hagyják őrizetlenül azt a helyiséget, melynek 

ablakait nyitva hagyják.  

* Ne tartsanak otthon nagyobb összegű készpénzt, 

ékszereiket, egyéb értékeiket ne hagyják szem 

előtt. 

* Ha lakókörnyezetükben látszólag céltalanul 

megjelenő, visszatérő idegeneket látnak, figyeljék 

meg őket, ha gépkocsival érkeznek, jegyezzék fel 

a rendszámot és értesítsék a rendőrséget. 

Amennyiben bűncselekmény áldozataivá 

válnak, hívják a rendőrség 107, 112 

ingyenesen hívható központi segélyhívó 

számainak valamelyikét! 
  

                            Szigetvári Rendőrkapitányság 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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