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BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 

 

Tisztelt Bodai választópolgárok! 

Ismét eltelt egy ötéves 

ciklus önkormányzatunk 

életében!  

Ezúton fejezem ki köszö-

netemet Önök felé, hogy 

ez az időszak is tevéke-

nyen, közös munkával, 

békében telt el! Öröm 

számomra, hogy Bodáért, 

Önökért dolgozhattam, 

Önöket szolgálhattam! Köszönetemet fejezem 

ki a helyi hivatal vezetőjének, köztisztvise-

lőinek, a közmunkásoknak, civil szervezetek-

nek, hogy segítették eddigi munkámat. Ezúton 

is elismerésemet fejezem ki a képviselő-testület 

tagjainak, akik mindig együttműködve és 

kompromisszumra készen álltak a feladatok és 

döntések elé! Szeretném az eddig kialakult 

harmóniát-morált fenntartani, az Önök 

bizalmát megkapva, a következő öt éves 

ciklusban is! 

Október 13-án döntés születik az Önök 

részéről, hogy kik vigyék tovább a helyi 

képviselő-testületben az eddig végzett illetve 

jelenleg zajló és a jövőben folytatható munká-

latokat! Kik veszik át a felelősséget, települé-

sünkért, környezetünkért, gyermekeinkért, 

jövőnkért! Döntenek arról is, milyen lesz-lehet 

majd a közösségi összetartásunk, a településün-

kért végzett munkálatokban. FONTOS: hogy a 

döntésük a folyamatosság, tárgyilagosság és a 

közösségi szemlélet alapján történjen! 

 

A sikeres jövőhöz kívánok jó egészséget, 

egyetértést és további közös együttes munkát 

településünkért! 

        Tisztelettel:    Kovács Győző polgármester 

 
 

 

 

 

BODAI HÍRMONDÓ 
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TÁJÉKOZTATÓ a 2019. október 13-i 

helyi önkormányzati választás bodai 

szavazólapjairól 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. 

§-ában foglaltak szerint - az esélyegyen-

lőségnek a szavazólapon való érvényesítése 

érdekében - a szavazólapon a jelöltek, illetve 

listák a választási bizottság által kisorsolt 

sorrendben szerepelnek. A választási bizott-

ság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak 

a jelöltnek vagy listának a kivételével, 

amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 

elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöl-

tek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre 

álló határnapon 16 óra után végzi el. Fentiek 

alapján a Bodai Helyi Választási Bizottság 

2019. szeptember 9-i ülésén kisorsolta a 

jelöltek szavazólapon lévő sorrendjét. A Ve. 

157. § (1) bekezdése szerint, ha az egyéni 

szavazólapon két vagy több azonos nevű 

választópolgár szerepelne jelöltként, e jelölte-

ket a születési évük - nevük után, zárójelben 

való - feltüntetésével kell megkülönböztetni. 

Ha két azonos nevű, ugyanazon jelölő szerve-

zet által állított vagy független jelölt azonos 

évben született, e jelölteket a) a lakcímük 

szerinti település, ha az is azonos b) foglalko-

zásuk nevük után, zárójelben való feltünteté-

sével kell megkülönböztetni a szavazólapon. 

A több utónévvel rendelkező választópolgár 

kérheti, hogy az ajánlóív és a szavazólap csak 

az egyik utónevét tartalmazza, illetve, hogy 

az ajánlóív és a szavazólap a nevének részét 

képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 

Egyéb megkülönböztetésre nincs mód, így az 

„ifj.” megjelölésre sem. 

Boda községben azonos nevű jelöltek 

nincsenek. 
 

 

 

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati 

választáson induló bodai jelöltek szavazólapon 

lévő neve és nevük sorrendje a következő: 

 

Polgármester-jelölt: 
 

Kovás Győző Zsigmond 

 

Egyéni képviselő-jelöltek: 
 

1. Kovács Miklós 

2. Dömötörné Csapó Tünde 

3. Fehérvári Norbert 

4. Kovács Attila 

5. Nagyné Gergulás Anita 

6. Bátor Zsolt 

7. Lajtman József 

 

Papp Gizella HVI vezető helyettes 

NyMTIT Gyorsinfó 

Bakonya: 

Augusztus 10-én Balatonlellére szervezett az 

önkormányzat kirándulást, a nagy számú részt-

vevő miatt két buszt kellett indítani. A Magyar 

Falu Program keretén belül orvosi eszközök 

beszerzésére 1.614.092,- Ft támogatást nyert az 

önkormányzat. A fenti pályázaton kívül pályá-

zatot nyújtottak be óvodafejlesztésre, valamint a 

belterületi utak felújítására is. Szeptember 21-én a 

szüreti felvonulást családi nappal egybefonva 

tartjuk meg. Idén is pályázott az önkormányzat 

szociális tűzifára, melynek keretén belül 47 erdei 

köbméter fát nyert. 

Boda:  

Szeptember 14-én került megrendezésre a BODAI 

TEMATIKUS MEDITERRÁN SZÜRETI FESZ-

TIVÁL. Sztárfellépők mellett kézművesek, a helyi 

Szociális Szövetkezet, az élethosszig tartó tanulás 

szakköreiben készített termékek bemutatójára és 

kóstolására is volt lehetőség.  

Bükkösd: 

Egy pályázattal bölcsődeépítésre szeretne támoga-

tást szerezni az Önkormányzat a TOP-6.2.1-19 

jelzetű, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése” tartalmú pályázat keretében, aminek 

megvalósulása még komplexebb intézményi 

hátteret biztosítana a falu számára.  
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Amennyiben sikerül megszerezni a támoga-

tást, a tervezett tizenhat férőhelyes bölcsőde a 

Kossuth Lajos utca 51. szám alatt, az egykori 

kocsma helyén épülne fel. Hosszú távon a 

bölcsődés korú kisgyermekek elhelyezése és 

ellátása mellett négy fő munkaerő teljes állású 

foglalkoztatására is lehetőség nyílna. 

Cserdi: 

Önkormányzati bölcsőde kialakításához, 

valamint a szőlőhegyi utak karbantartásához 

pályázatott adott be az önkormányzat az 

illetékes hatóságokhoz. Zajlanak a település 

útjainak és járdáinak felújítása, karbantartása, 

valamint a fólia sátrakban a munkálatok. A 

terveknek megfelelően haladnak a hűtőház 

kivitelezési munkálatai.    

Cserkút: 

A Nemzeti Ünnepünk alkalmából Kenyér 

Ünnepet tartottunk melynek hagyomány-

teremtő szándékkal idén is a Mézes Fészer 

adott otthont. Barics Gábriel plébániai kor-

mányzó megáldotta az Új Kenyeret, aztán 

elfogyasztottuk Vendéglátóink által készített 

köcsögös babot, ezt követően pedig a Cserkúti 

Szimpatikusok színvonalas műsorát élvezhette 

a szép számú publikum. Ezt követően vidám 

beszélgetés, borozgatás vette kezdetét mely 

késő estig tartott. Köszönöm Mindenkinek, aki 

jelenlétével megtisztelt bennünket, köszönöm 

vendéglátóinknak: Irmának, Adrinak, Gábor-

nak, hogy vendégül látták a Közösséget, 

valamint a Cserkúti Szimpatikusoknak a 

színvonalas műsort, illetve Kollégáimnak a 

helytállást. A pogácsasütő verseny győztesei 

holtversenyben: Mészáros Tímea és Pallos 

Edina. Köszönet nekik a részvételért. Ismét 

egy jó hangulatú, remek programnak lehettünk 

részesei. Jövőre Veletek ugyanitt! 

Dinnyeberki: 

A kertben folytattuk az aktuális munkálatokat, 

elkezdtük a burgonya szedését. Ismételten 

parlagfű irtásunk volt. Folytattuk a falu 

rendbetételét. Elindítottuk Gyűrűfű utunk 

beruházását, elkezdődnek a munkálatok. 

Családi napunk augusztus 30-án került meg-

rendezésre. 

 

 

 

Helesfa: 

10-én tartottuk Családi napunkat a sportpályán, 

ahol minden korosztály talált megfelelő prog-

ramot. A rendezvény jól sikerült és esti bállal 

zárult. Folynak a Magyar Falu Program keretében 

a pályázat készítések. Az általános iskolások füzet 

csomagot kaptak a tanévkezdésre, a közép és 

felsőfokú tanulmányokat folytatók beiskolázási 

segélyt igényelhettek. Megkezdődött a választási 

kampány! 

Hetvehely: 

Önkormányzatunk az idei esztendőben is pályá-

zott a tűzifa támogatásra. A döntéshozók az 

igényelt 100 m
3
 fa helyett, 70 m

3
-t állapított meg 

településünk számára. Napelemek kerültek fel az 

orvosi rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat 

tetőszerkezetére, mely takarékos működtetést tesz 

lehetővé. Nyári diákmunkára 11 fő jelentkezett, 

akiknek az önkormányzat biztosított munka-

lehetőséget.   
 

Ibafa: 

A mezőgazdasági területekről betakarítottuk a 

krumplit, hagymát, fokhagymát, amelyeket a falu 

lakói között szétosztottuk. Korábban a Magyar 

Falu Program keretében az orvosi eszköz 

pályázaton 1.2 millió forintot nyertünk, most 

ebben a programban gépvásárlásra és útjavításra 

pályáztunk. A szociális tűzifa pályázaton 74 m
3
 

tűzifa vásárlásához szükséges anyagi támogatást 

nyert az önkormányzatunk. 28-án tartott testületi 

ülésen a képviselők és a meghívott gyűrűfűi 

vendégek tárgyaltak a gyűrűfűi külterületet érintő 

legfontosabb problémákról. A testület döntött még 

a szociális keret további felhasználásáról. 

Kővágótöttös: 

Az épülő Tájházzal kapcsolatban, melyet a 

NYMTIT támogatás keretében újít fel a testület, 

szerződésmódosításra került sor, így a befejezési 

határidő szeptember 30-ra változott. A Magyar 

Falu Program keretében nyert orvosi műszerek 

megérkeztek a hivatalhoz és az orvosi rendelő 

rendelkezésére állnak. Két másik pályázat 

beadásáról is döntött a testület, az önkormányzati 

út felújítás illetve a temető fejlesztésére. A 

szociális tűzifa pályázatunkra is megérkezett a 

támogatói okirat, mely szerint az idei évben 71 

m
3
-re adhatják be kérelmüket a jogosultak.  
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Kaposvárra a Virágfürdőbe szervezett csopor-

tos kirándulást. A Falufejlesztő egyesület a 

már hagyománnyá vált "Életfán" helyezett el 

újabb leveleket az újszülöttek tiszteletére. Az 

idén két kisgyermek születési adatai lettek 

elhelyezve augusztus 16-án. Az Egyesület a 

NYMTIT támogatásának köszönhetően Gúna-

rasra kirándult augusztus 24-én. 

Kővágószőlős: 

Részt vettünk a Belügyminisztérium által 

kiírt parlagfű-mentesítési munkálatokban a 

közfoglalkoztatási programok keretén belül 

végzendő tevékenységet augusztus első és 

utolsó hetében a II. és III. ütemben. Nemzeti 

ünnepünkön augusztus 20-án megemlékezést 

tartottunk a Hősök terén. Az ünnepen dr. 

Hoppál Péter országgyűlési képviselő adta át 

Sándor Tibor polgármesterrel együtt a dísz-

polgári címet Varga Gézának, a Zsongorkő 

Baráti Kör elnökének, az NYMTIT Ellenőrző 

Bizottság tagjának. Szent István napján részt 

vettünk az egyházi ünnepen, ahol megkós-

toltuk a megszentelt új búzából sütött kenye-

ret. Augusztus 20-án a Buzás Andor Művelő-

dési Házban 23. kiállítását nyitotta meg a 

Meddgyessy Ferenc Művészeti Műhely. A 

kiállítás a hagyományhoz híven egy évig 

tekinthető meg kultúrházunk nagytermében. 

Az alkotó csapat a településnek ajándékozta a 

kiállítás képanyagát. Falunapunkon a színes 

programok és kultúrműsorok között tombola-

sorsolásra is sor került, majd tűzijátékkal 

búcsúztattuk a nyarat. Augusztus 21-én 

rendkívüli Társulási ülésen vettünk részt 

Hetvehelyen. Képviselő-testületi határozat 

alapján kiosztásra kerültek az iskolakezdési 

támogatások. A hivatal adóügyi osztálya 

kipostázta a második félévi adóegyenleg 

értesítőket. 

 

Önkormányzati hírek 

EFOP 3.7.1-16 program 

Kiválóan halad az “élethosszig tartó tanulás” 

című program. Elindultak a szakkörök, lassan  

 

minden eszköz megérkezik a szakkörök 

munkájának segítéséhez. A program sikerességét 

is bizonyítja, hogy más településekről is látogatják 

az oktatásokat, vagyis az emberek érzik, hogy jó 

közösségben találkozni, együtt megoldani felada-

tokat, alkotni olyan dolgokat, amely újat hozhat 

életükben. A helyi szüreti programon már lehetett 

találkozni a kézműves termékekkel pl.: fonott 

kosarakkal, helyi sajttal. Az informatika szakkör a 

jövő útját vetíti előre a kommunikációban és az 

online ügyintézésben. De beszélhetnénk a környe-

zetvédelmi, az angol nyelvi, gasztronómiai, 

konyhakerti növénytermesztés, varrószakkör, 

egészséges életmód, alapkompetencia, borkultúra, 

hagyományőrző keramikus szakkörökről is. Mind-

mind elősegíti a jövőbeni gondolkodást, sőt a 

megélhetési lehetőségek bővülését is! Boda 

Község Önkormányzata várja továbbra is az 

érdeklődőket mind nagyobb számban, hisz a 

program több éves időintervallumú. 

TOP 3.2.1-16 program 

Ez a pályázati program a közintézményeink ener-

getikai korszerűsítéséről szól. Mint már jeleztük, a 

69 milliós értékű pályázat szerződéskötése 

csúszik, csak a támogatói okirat érkezett meg. A 

szerződéskötés után kerül sor a közbeszerzési 

pályázat kiírására. 

Szelektív hulladéktároló 

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt lakóinkat, hogy a 

templom mögötti téren található szelektív 

tároló edények ürítése hetente, csütörtökön-

ként történik.  Ha lehetséges ne helyezzenek el 

hulladékot a megtelt edények mellé, azokat a 

szállítás előtti napon helyezzék csak el. Ezzel 

megelőzhető a hulladékok elszóródása, állatok 

által történő szétszórása. A tároló edényekbe 

csak a ráírt hulladék helyezhető el. 

Közmunkaprogram 

Közmunkaprogram keretein belül folyamatosan 

zajlik a burgonya kiszedése, zsákolása, a paprika 

leszedése, szárítása majd őrlése. Gyümölcseink 

közül a kajszi termés  kiváló volt, a szőlőtermés 

viszont egyfajta vírusbetegség miatt nagyon 

gyenge lett. 
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Burgonyaszedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsákokban a burgonya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fűszerpaprika 

Családi sportnap 

Nagy sikernek örvendett a Kovács Attila falu-

gondnok által szervezett családi foci est. Itt a 

szülők és a gyermekeik játszhatnak együtt. 

Fotóink a jó hangulatú eseményről készültek. 
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Autómentes nap Bodán 

Egy szintén nyertes pályázatnak köszönhe-

tően nagysikerű, élvezetes sport- és egészség- 

napot szervezett önkormányzatunk. A prog-

ram lényege a mozgás és az autók nélkülö-

zése volt. A versenyeken a résztvevők győz-

tesei díjakat vehettek át. A program lebonyo-

lításában a helyi polgárőr egyesület is közre-

működött. Fotóink a programon készültek. 
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Szabadidőtöltés a bodai sport- és 

rekreációs centrumban 

Mint ahogy a gyorsinfóban is írtunk róla, 

egyre nagyobb ismertségnek, népszerűségnek 

örvend településünk, a sport és egészség 

centrumunk, parkunk. Az elmúlt hónapban 

több százan látogatták meg a létesítményeket, 

itt tartva rendezvényeiket. Többek között itt 

jártak iskolásaink, akiket a saját buszunk 

szállított a programra, a  szentlőrinci 

iskolások, pécsi táncegyesület, Hit gyülekezet 

és még sorolhatnánk. Fotóink a teljesség 

igénye nélkül a programokon készültek. 
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Anyakönyvi hírek 
Születés 

 

Újabb kispolgárral gyarapodott a község 

lakossága:  

Szabó Gréta 2019. szeptember 2-án született. 

Gratulálunk a Szülőknek!  

Kívánjuk, hogy erőben, egészségben, 

szeretetben neveljék gyermeküket. 
                             Boda Község Önkormányzata 

 

 

 

Folyamatosan zajlanak sportegyesületünk 

csapatainál az edzések, mérkőzések. A Bozsik 

korosztály, hétfőn és szerdán, az U-16-19-es 

korosztály kedden és csütörtökön, a felnőtt 

korosztály pedig szerdán, csütörtökön és 

pénteken tartja edzéseit. Az U-7-9-11-13 

(Bozsik) korosztály folyamatosan fejlődik, a   

 

tornákon már szép sikereket érnek el. Az U-16-

19-es korosztály a szabálymódosításoknak 

megfelelően teljesen átalakult és ezáltal újra kell 

építeni, ugyanúgy mint a felnőtt csapatot. A 16-19 

évesek felemás sikerekkel veszik az akadályokat, 

a felnőtt csapat viszont az újjászervezés és a 

nehéz sorsolás miatt öt mérkőzésből kettőt 

megnyert, illetve hármat elvesztett. Jelenleg a 

tabella 11.-ik helyén áll. A sportpálya öntöző 

rendszerének felújítása folyamatosan zajlik. A 

kivitelezés a vállalkozó elfoglaltságától is függ. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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 


