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1771-ben Benedek pápa csökkentette az 
egyházi ünnepek számát, s így a Szent István-
nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária 
Terézia (1740-1780) ismét elrendelte a Szent 
István nap megtartását, sőt nemzeti ünnepként 
a naptárakba is felvetette. 1770-ben ő hozatta 
Bécsbe, majd Budára István király kéz-
fejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez időtől 
kezdve körmenetben vittek végig a városon 
augusztus 20-án. István ereklyéjét a legenda 
szerint 1083-as szentté emelésekor épen talál-
ták a koporsójában, s már az 1222-es 
aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét 
Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt 
veszett el. Később (1590-körül) a raguzai 
dominikánus kolostorban találtak rá, talán még 
IV. Béla vitette oda menekülése során. A Szent 
jobbot ma Budapesten a Szent István 
Bazilikában őrzik. A két világháború között az 
ünneplés kiegészült az össznemzeti 
célkitűzésre, a Szent István (Trianon előtti) 
Magyarország vissza-állítására való folyamatos 
emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig 
nemzeti ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de 

egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették 
nyilvánosan. 
 
István ereklyéjét a Szent koronával együtt a 
második világháború végén a nyilasok nyugatra 
szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-
án hozták vissza Ausztriából Budapestre, és 
1947-ig ismét szereplője volt  a Szent István 
napi ünnepnek. ( A Szent Korona csak 1978-ban 
került vissza az Egyesült Államokból) A 
rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi 
tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik 
meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István 
ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt 
meg: az első szabad választáson létrejött 
Országgyűlés 1991.március 5-i döntése a 
nemzeti ünnepek-március 15., augusztus 20., 
október 23.-közül Szent István napját emelte a 
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe 
rangjára. (forrás. https://mult-kor.hu) 
 
Meghívó CSALÁDI NAP rendezvényre 
Mindenkit szeretettel várunk a Családi Napra 
2019. augusztus 11-én 10 órától a Faluház 
udvarában. Színes programkínálattal, ren-
geteg kísérőprogrammal, fellépőkkel és közös 
ebéddel készülünk az eseményre. A részletes 
program leírása újságunk mellékleteként 
található meg. 
A programokon való részvétel ingyenes és az 
időjárástól függetlenül megtartásra kerül! 
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NyMTIT Gyorsinfó 

NymTIT: Rendkívüli ülést tartott a társulás 
július 29-én. Helyszíne Boda Önkormányzat 
nagytárgyaló terme volt. Az ülésen beszá-
moló hangzott el az elmúlt időszak esemé-
nyiről. A beszámolót Kovács Győző elnök 
tartotta, majd több település kérelmére a 
társulás határozatokat hozott a támogatás 
egyes településeire vonatkozó, működési 
költségek felhalmozásra történő átcsoporto-
sítására. Az ülésen tárgyalta a társulás a 
2019. évi TÁJOLÓ NAP megrendezését, 
döntött annak időpontjáról. 
Bakonya: Július 27-én falunapot tartottunk, 
igyekeztünk minden korosztály számára 
megfelelő szórakozási lehetőséget nyújtani. 
Elkészült az első félévi NYMTIT elszámolás. 
A működési támogatást képviselő-testületi 
döntés alapján felhalmozási támogatásra vál-
toztattuk. Ehhez a megfelelő kérelem-
módosítást benyújtottuk az ITM felé. A 
támogatásból a Kővágótöttös felé vezető út 
felújítását folytatjuk. 
Boda: Újra megnyílt a településen az italbolt 
és a vegyesbolt, így a helyi közszolgáltatások 
ezen része helyre állt.  Az élethosszig tartó 
tanulás pályázatának végrehajtása folyamato-
san zajlik. A kétéves ciklusú pályázat össz-
értéke, 53,7 millió forint. Több szakkör elin-
dult, a munkákhoz tartozó eszközök beszer-
zése folyamatosan zajlik.  
Bükkösd: Augusztusban megkezdődik a 
térkövezés a bükkösdi templom környékén. 
Az összes járda a téren, a parókia és a 
kisiskola előtt új burkolatot kap. Ugyancsak 
új burkolatot kap az iskolába vezető út is. A 
térrendezés, járdaépítés önerőből és a 
Nyugat-mecseki TIT 6 millió forintos 
támogatásából fog elkészülni, a munkálatok a 
templom ünnepére, a Mária-napi búcsúra be 
is fognak fejeződni. 
Cserdi: Önkormányzati bölcsőde kialakításá-
hoz, valamint a szőlőhegyi utak karbantar-
tásához pályázatott adott be az önkormányzat 
az illetékes hatóságokhoz. Zajlanak a tele-
pülés útjainak és járdáinak felújítása, karban- 
 

 
 
 
tartása, valamint a fólia sátrakban a munkálatok. 
Július végén megkezdődtek a hűtőház kivitelezési 
munkálatai.    
Cserkút: Június 29-én tartottuk Cserkút kiemelt 
rendezvényét a Falunapot, mely idén kiegészült az 
új gasztronómiai élménytér megnyitójával. Remek 
ételeket kóstolhatott, színvonalas színpadi prog-
ramokat tekinthetett meg, aki részt vett a 
rendezvényen.  Idén 5-600 fő tette nálunk tiszte-
letét, mely cserkúti léptékkel rekordnak számít.  
Dinnyeberki: Betakarításra került hosszú távú 
programunkban a hagyma, ami szétosztásra került 
a lakosság számára. A kertben folytattuk az aktu-
ális munkálatokat. Ismételten parlagfű irtásunk 
volt. Folytattuk a falu rendbetételét. Elindítottuk a 
gyűrűfűi utunk beruházásának előkészítését. 
Folyamatban van családi napunk előkészületi 
szervezése. 
Helesfa: 16-án szúnyoggyérítés volt az esti 
órákban a településen. Elkészült a Művelődési ház 
nyílászáró cseréjének első üteme, a második 
ütemre szeptemberben kerül sor. Településünk 
27-én Gunarasra kirándult. Készülünk az augusz-
tus 10-i családi napunkra.  
Hetvehely: Befejeződött az orvosi rendelő, 
valamint a Védőnői Szolgálat épületének felújítá-
sa. Készül az Óvoda utca felőli oldalon az új 
kerítés, valamint kifestésre kerültek az óvoda 
helységei. A Humán Reaktor pályázat keretében 
családi napot tartott az önkormányzat, melyen 
civil szervezetek, valamint önkormányzatok főz-
tek a szépszámú vendégeknek. Nagy sikerű fogat-
hajtó, valamint hátasló verseny került megren-
dezésre a településen a 20 km, 40 km és 80 km 
távon indultak a versenyzők. Az ország távolabbi 
városaiból, településeiből, Egerből, Salgótarjánból 
és még sorolhatnánk a településeket, ahonnan 
közel 60 lóval érkeztek a versenyzők.  
Ibafa: Befejeződött a település játszóterének 
felújítása, az elöregedett játékok újakra lettek 
kicserélve. A temetőben harangláb és harang 
került felállításra önkormányzati források felhasz-
nálásával. Elkezdődött az önkormányzati mező-
gazdasági területeken a termés betakarítása, 
feldolgozása. 
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Kővágótöttös: Közmunkaprogram keretében 
folytatódik a parlagfű mentesítés, két fő diák-
munkás is bekapcsolódott a munkálatokba. 
Egy fő beiskolázásra került, "Közművelődési 
és közösségi kapcsolati szakember II" képzés-
re az NMI szervezésében. A játszótéren ki lett 
cserélve a nagy csúszda, így ismét birtokba 
vehették a gyerekek. Július 25-én közmeg-
hallgatást és testületi ülést tartott a testület, 
ahol szó esett a NYMTIT-tel kapcsolatos 
aktuális eseményekről.  
A felhalmozási támogatás megérkezett az 
önkormányzat számlájára, az építő vállalkozó 
a terveknek megfelelően halad a felújítással.  
A Magyar Falu Programban meghirdetett 
"Orvosi eszköz" pályázatunk sikeres volt, így 
közel 1,5 millió Ft-ot költhetünk új eszkö-
zökre. Július 12-én a RNŐ "Roma és 
Családi" napot tartott, ahol ebéd, autentikus 
táncház, a gyerekeknek különböző játékok, a 
felnőtteknek sztárvendég és bál biztosította a 
szórakozásukat. Július 28-án pedig Balaton-
lellei kiránduláson vettek részt. A 
Falufejlesztő egyesület két napos kirándulást 
szervezett Bajára és Dávodra, a NYMTIT 
támogatásnak köszönhetően. Itt kihelyezett 
taggyűlést is tartott a vezetőség. 
Kővágószőlős: A Belügyminisztérium által 
javasolt időpontban részt vettünk az országos 
parlagfű-mentesítésben, a közfoglalkoztatási 
program keretén belül végzendő tevékeny-
séget július 1-5-ig végeztük a program II. 
ütemében, a település teljes területén. A 
vállalkozó folyamatosan végzi a Falusi 
játszótér elhasználódott játékelemeinek fel-
újítását. Lezajlott a Medgyessy Ferenc 
Művészeti Műhely 23. nyári festőtábora. 
Készülünk az augusztus 20-i falunapra, folya-
matosan végezzük a szervezési feladatokat, 
előkészületi munkálatokat. Július hónapban 
az önkormányzat szervezésében Természet-
ismereti dinó tábor, Kalandtábor izgalmakkal, 
Happy Summer: Vizes programokon vehettek 
részt a táborozó gyerekek. Kisebb szünet után 
folytatódik a gyermektábor a Buzás Andor 
Művelődési Házban. Augusztus 5.-9. között, 
8-16 óráig Egészség és sport tábort 
szerveztünk. 

 

Önkormányzati hírek 
Részlet a TÁJKÉP újságból. 
Kaszás Endre újságíró cikke: 
Az önkormányzati ciklus végéhez közeledve az 
elmúlt esztendők eredményeiről, legfontosabb 
fejlesztéseiről, a jövőt meghatározó tervekről kér-
deztük Boda község polgármesterét. 
Kovács Győző (Boda): A legfontosabb feladatom-
nak azt tartottam az elmúlt esztendők során, hogy 
sikerüljön szinten tartani a települést, és ahol 
lehet, ott kis lépésekkel tovább fejleszteni, fej-
lődni. Úgy vélem, ha nem is maradéktalanul, de 
sikerült ezt megvalósítani. Ezt bizonyítják az 
oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények 
fejlesztései, tartalommal való megtöltésük, fönn-
tartásuk. Eredményes volt a belterületi utak 
felújítását célzó programunk, elkészült a Mező 
Imre utca, a Csend utca és a Borbás köz, 
aszfaltozása és bár anyaghiány miatt (térkő) 
csúszásban van, de az év végére elkészülhet a 
Rákóczi utca járdafelújítása is. A sikeres pályázók 
közé iratkozott fel a településünk, amit a bodai 
intézmények energetikai korszerűsítésére nyert 
forrás, illetve az Élethosszig Tartó Tanulás 
programunk is mutat, illetve Bükkösd község 
gesztorságával közös sikeres pályázatunk. Időköz-
ben megérkezett a támogatói döntés az orvosi 
rendelőnk új eszközökkel történő ellátásáról, a 
kültéri fitness park kialakításáról, a helyben 
megtartható rendezvényekről, mint pl: az augusz-
tus 11-i CSALÁDI NAP vagy a szeptember 14-i 
SZÜRETI FESZTIVÁL. Önkormányzatunk a 
helyi civil szervezeteket folyamatosan segíti 
pályázataik megírásában és beadásában. Ennek 
kézzel fogható eredményei is vannak. Példa erre a 
közalapítvány sikeres pályázata, mely rendez-
vényre illetve eszközök beszerzésére ad 
lehetőséget. Sportegyesületünk a TAO program 
keretein belül új kisbusz beszerzésére kapott 
lehetőséget. Magyar Falu program keretében 
további forrásokat remélhetünk. Pályázataink 
továbbra is folyamatosan készülnek.  
(belterületi út aszfaltozása, temető kerítés építése, 
tetemhűtő kicserélése, kommunális kisgép beszer-
zése, zártkerti út felújítása közösségi kútfúrással).   
Igazi sikerként élem meg közösségi programjaink 
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sokszínűségét, valamint azt is, hogy Boda 
igazi élhető falu arcát mutatja. Szociális szö-
vetkezetünk hét ember számára biztosít mun-
kát folyamatosan, ahol tervezzük egy minta-
bolt kialakítását. Nagy eredmény a tájház 
gyűjteményünk továbbélése, boltunk, italbol-
tunk újra nyitása és működése. Az NYMTIT 
tagságunk nagyban hozzájárult a falu zavar-
talan működtetéséhez, illetőleg a pályázati 
források – eddig mintegy 180 millió forint – 
eléréséhez. A radioaktív hulladékok elhelye-
zésére irányuló kutatások okozta negatív meg-
ítélést jól ellenpontozza, hogy a Bodán eladás-
ra kínált 16 ingatlanból 14 új vevőre talált. A 
település fejlesztése, a fent leírt programok 
kivitelezése nagyon nehéz, felelősségteljes és 
még sok feladatot ad, ezekből az eddigiekhez 
hasonlóan továbbra is szeretném kivenni a 
részemet. Mindezek alapján újra indulok a 
2019. évi őszi önkormányzati választáson a 
polgármesteri tisztség betöltéséért. 
 
Tájékoztató 
Folyamatosan zajlanak a mezőgazdasági 
munkák a településen. A 25 ha-os területen a 
búza és a szója szép termésátlagot hozott, a 
szőlő sajnos az időjárás szeszélyeit megsíny-
lette, viszont a kajszi termés kiváló lett! Itt 
kell megemlíteni, hogy településünk kerti 
területei erősen gyomfertőzöttek, ez sajnos a 
burgonyatermő részen látható erősen. A 
gondozás nagy erőket kíván, melyhez a 
jelenleg foglalkoztatott létszám kevés. 

 
                   Fűszerpaprika palántázása 
 

 
 

 
Szőlőkötözés, gyomirtás 

 
Kajszi termés szedése 
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VIS MAIOR 
Sajnos az időjárás viszontagságai települé-
sünket sem kerülték el. Az óriási esőzések 
nagy területeket öntöttek el, többek között 
tönkre tették a Ritacz közi kis hidat, a temetői 
hidat, a település keleti részén lévő zártkerti 
utat, a sportpályát, emlékpark egy részét. 
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 
károk helyreállítási költségeinek fedezetére a 
Vis Maior alaphoz. Az előzetes ellenőrzések, 
felmérések, terveztetések megtörténtek, a pá-
lyázat be lett nyújtva! Hivatalos tájékoztatás 
szerint az elbírálás időintervalluma körülbelül 
4-5 hónap! Saját felelősségére az önkor-
mányzat elkezdheti a helyreállítást, de az 
megkezdett beruházásnak számít, ami 
befolyásolhatja  a pályázat pozitív elbírálását. 
Fotóink a károkról és a védekezésről 
készültek. 
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Balatoni kirándulás 
Július végén  falugondnokunk, Kovács Attila 
szervezésében buszos kiránduláson, fürdésen 
vett részt településünk lakóinak egy része. A 
jelentkezőket a falu saját busza ingyenesen 
szállította a magyar ”tengerhez”, ahol kelle-
mes fürdőzéssel, pihenéssel tölthették el a 
napot az utazók. Az időjárás kedvezett a 
kirándulásnak, a víz hőmérséklete kiváló 
volt, mindenki megtalálhatta a magának való 
pihenési módot. (Fotónk az induláskor 
készült.) 

 
 
Szakköri foglalkozások 
Az EFOP program elindult, a szakköri foglal-
kozások folyamatosan zajlanak. A foglalkozá-
sokhoz az eszközök folyamatosan érkeznek. A 
résztvevők nagy érdeklődést tanúsítanak a 
programok iránt. Örvendetes, hogy a szak-
körök előírt létszámát eddig sikerült szinten 
tartani, ez is bizonyítja, hogy az emberek 
érdeklődnek a közösségformáló programok 
iránt. 
 
Figyelem!!! 
Beiskolázási támogatás 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Boda Község Önkormányzat Képviselő-
testületének Szociális Bizottsága települési 
támogatás keretében BEISKOLÁZÁSI 
TÁMOGATÁST NYÚJT A TANKÖ-
TELES KORÚ GYERMEKEKNEK, 
AKIK NAPPALI TAGOZATON TANUL-
NAK.   

 
A támogatás igényléséhez szükséges:  
- A 16. életévet betöltött tanulók esetében tanulói 
jogviszony igazolása.  
- Kérelem nyomtatvány, mely a Hivatalban 
igényelhető. 
Beadási határidő: 2019. AUGUSZTUS 16. 
 
Tájékoztató 
Az Aranymező Zrt. vezetői a bodai faluházban 
tájékoztatót tartottak a földtulajdonosok részé-
re. A téma az új földbérleti díjszámítás volt. A 
megjelentek ajánlatot és az azzal kapcsolatos 
díjszámítást tekinthették, vitathatták meg. 
Fotónk a tájékoztatón készült. 
 

 
Nyugdíjas klub hírei 
A bodai nyugdíjas klub kéthetente tartja klub 
foglakozásait, ahol megköszöntik a névnapjukat 
ünneplőket, beszélgetések zajlanak, kialakítják 
éves programjaikat, kézműves foglalkozás kere-
tein belül díszeket készítenek. Az elmúlt 
napokban a Mária kertben leszedték a levendula 
virágait és kis zacskókba csomagolták azt.  
Az önkormányzatnak segítettek elültetni a 
paprikapalántákat, melyből őrölt paprika készül! 
Az elmúlt napokban a klub tagjait Szabó Józsefné 
fogadta a lakásán, ahol az udvaron megterített 
asztalnál búcsúztatták el a tagok, mivel a klub 
életében tevékenyen nem tud már tovább részt 
venni. A búcsúztatót finom vacsora és beszélgetés 
követte.  
(Fotóink a munkálatokról és a búcsúztatóról 
készültek.) 
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Anyakönyvi hírek 
Halálozás 

 
 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 
Tankó Jenőné elhunyt.  
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a 
hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse 
gyászukat.   
                          Boda Község Önkormányzata   

 
 
 
 

 

 
KERÉKPÁRGRAVÍROZÁS 

 
Regisztráltassa a biciklijét a „BikeSafe” 
programban! https://bikesafe.hu/ 
A regisztrációt követően a kerékpárok 
adatai egy biztonságos, a rendőrség 
számára is hozzáférhető adatbázisba 
kerülnek. A rendőrök a regisztrációkor 
minden, a kerékpárra vonatkozó adatot és 
információt rögzítenek, ezzel is segítve 
egy későbbi bűncselekmény esetén a 
hatóságok munkáját. A nyilvántartási 
rendszer segítségével beazonosíthatóvá 
válnak a kerékpárok, így azok nagyobb 
valószínűséggel kerülhetnek vissza jogos 
tulajdonosaikhoz. 
 

A Szigetvári Rendőrkapitányság 
2019-ben az alábbi időpontokban  
10.00 órától 14.00 óráig ingyenes 

kerékpárgravírozást végez a 
rendőrkapitányságon 

 (Szigetvár, Vár utca 6.): 
 
 

2019. augusztus 14., 28. 
2019. szeptember 11., 18., 25. 

2019. október 2., 9., 30. 
2019. november 13., 20., 27. 

2019. december 11., 18. 
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Helyi labdarúgó egyesületünk nevezett a 
2019-2020-as megyei bajnokságra. A nevezést 
a szövetség elfogadta, a licencet megadta. 
Ennek megfelelően csapataink: U-7, U-9, U-
11, U-13, U-16,U-19 és a felnőtt csapat a 
Megye I. osztályban szerepel. 
A felnőtt csapat vezetésében változások tör-
téntek, a szakmai igazgató Varga Balázs lett, 
az edző, Korcsmár István. Teljesen új csapat 
épült, sok fiatal játékos érkezett a Kaposvári 
Labdarúgó Akadémiáról illetve a környékbeli 
klubokból is érkeztek rutinos játékosok. 
A Bozsikos csapatokat Király Zoltán edzi, a 
felkészítést felügyeli minden utánpótlás 
csapatnál Kardos József. Az U-19-es csapat 
edzője Gránicz Attila és Szilasi Szabolcs, az 
U-16-os csapaté pedig Balázs Csongor. 
Az edzések megkezdődtek, a felnőtteknél az 
első tétmérkőzésre augusztus 11-én kerül sor 
Kétújfaluban. Ez a mérkőzés a Magyar Kupa 
sorozat első állomása. A teljes sorsolás még 
nem készült el, az a 14.-i liga értekezleten 
válik nyilvánossá. Az utaztatás megkönnyíté-
sére a TAO támogatásból az egyesület 
vásárolt egy 9 személyes OPEL kisbuszt. Ez 
sokat fog segíteni, hiszen az egyesületnek több 
mint 95 játékost kell szállítania. 
Reméljük a jó szereplést, várjuk a szülőket-
szurkolókat a mérkőzésekre. FOTÓINK A 
CSAPATAINKRÓL KÉSZÜLTEK. 
 

 
 

 

 
 

Távlovaglás 
A XIII. Bükkösd Kupán bodai fiatal tehetség 
sikerének örülhettünk. Varga Izabella a 80 km-es 
távlovaglásban Andi nevű lován I. helyezést ért el 
a junior kategóriában. Gratulálunk a győzelem-
hez! Fotónk a díjátadást követően készült a 
boldog győztesről. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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