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BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 
Tisztelt Bodaiak, tisztelt választó polgárok! 
  
Ezúton köszönöm meg bizalmukat, melyet a 
helyi választáson ismételten megkaptam! 
Nagyszerű érzés, hogy 29 év után is számíta-
nak munkámra, melyet a közösségért eddig is 
végeztem. Megbecsülésük erőt ad a folytatás-
hoz, valamint bizonyítja, hogy helyes úton 
jártunk eddig is! Új Képviselő-testületünkben 
benne van a fiatalság, a bizonyítási vágy, tehát 
minden adott ahhoz, hogy az elkövetkező évek 
akadályait legyőzzük, sikeresen építsük közös-
ségünket, településünket. Mindehhez azonban 
sok türelem, megértés-egyetértés szükséges! A 
jelenleg zajló EFOP közösségi programok 
(szakkörök) sokat fognak segíteni ebben. A 
közös munkánkhoz ezúton kívánok sok sikert, 
valamint a közelgő ünnepekhez: Kellemes 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag boldog új esztendőt!  
 
Tisztelettel: Kovács Győző polgármester 
  

A Karácsony titka… 
 

A karácsonyi ünnepkörben, a közelgő kará-
csony alkalmából szeretettel köszöntöm Boda 
minden lakóját és honlapunk minden olvasóját! 
 

"Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert 
Isten maga a Szeretet" (1 János levél 4,8) 
 

Isten a Megváltó elküldésével értelmet adott az 
ember életének. Nekünk, mindnyájunknak az a 
küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöt-
tünk élő társainkban. Nagyon nagy rá az igény! 
Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség, 
csak rosszul érzik magukat, félnek, indulatosak, 
elkeseredettek. Mindennapjainkban is elég nagy 
a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi bevásárlás, 

takarítás, ajándékkészítés, családi programok 
torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítő 
ünnep, Karácsony ünnepe, egyre nagyobb 
fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk 
a megérkezését, csendességét, még talán akkor 
is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi 
tehát Karácsony titka? Az, hogy megmutassa a 
szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A 
szeretetet nem lehet ráerőszakolni senkire, nem 
lehet törvénybe iktatni. A szeretet nem így jön 
létre, hanem úgy hogy ráeszmélünk, szükségünk 
van egymásra. Rájövünk, hogy mit ér az életünk 
a másik nélkül. Ne gondoljunk rózsaszínű álom-
ra, hiszen az élet gondjait nem spórolhatjuk 
meg. De gondoljunk gyermekeink örömére a 
karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős hozzá-
tartozónkra, aki segítségünkért hálás nekünk, 
vagy gondoljunk önmagunkra, amikor súlyos 
hibánkért megbocsátást kaptunk valakitől. Ha 
egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányos-
ságait, értelmet és örömet adunk egymás életé-
nek. A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet 
lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló 
alkalom, a félreértések, megbántások tisztázá-
sára. Mivel a szeretet nagylelkű és bátor, nincs 
sok értelme azon gondolkodni, kinek illik, vagy 
kell kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet, 
a szeretetet életünkben kell kimutatnunk 
egymásnak! 
 
Kedves Bodai lakosok! 
 

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, 
köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész 
évben segítették településünk fejlődését és az 
önkormányzat munkáját. Így köszönöm Polgár-
mester Úrnak, a hivatal és az önkormányzat 
dolgozóinak, a volt és az újonnan megválasztott  

BODAI HÍRMONDÓ 
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képviselőknek, munkánkat segítő bodai lako-
soknak, hogy az egyre nehezedő körülmények 
között helytálltak és jó színvonalon látták el 
feladataikat. Külön köszönöm az idei két válasz-
tás lebonyolításában résztvevőknek az áldozatos 
munkájukat! 
Köszönöm a lakosságnak a különböző társadal-
mi munkákban nyújtott segítségét és aktív rész-
vételét, az egyház támogatását, a helyi vállal-
kozóknak, hogy több alkalommal támogatták 
rendezvényeinket és anyagi segítségeiket. 
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele 
járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék 
meg örömüket szeretteikben és embertársaik-
ban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt új 
szívvel és újult erővel kezdhessük. Áldott, békés 
szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet 
kívánok mindenkinek! 
 

                          Papp Gizella jogi osztályvezető 
 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
Kedves bodai lakosok! 
Melegség tölti el szívünket karácsony közeled-
tével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó 
világban és számvetést készítünk az elmúlt 
évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és 
minden szépséget, jóságot elraktározunk lel-
künkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkö-
vetkező újév napjaira is. Az ünnep hangu-
latában a másik emberre figyelünk és arra 
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteink-
nek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a 
mi legemberibb értékünk.  
Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, 
hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az 
ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi 
harmóniát tud teremteni belső világában, saját 
lelkében és a maga környezetében, mindenek-
előtt családjában, ami talán kisugározhat a 
barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, 
béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, 
amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.  
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét 
valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri 
egész életünket és mindig megadja számunkra 
a megújulás lehetőségét.  
 
 
 
 

 
Minden bodai lakosnak békés, boldog, élmé-
nyekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket 
kívánok a képviselő-testület nevében. 
 

                      Nagyné Gergulás Anita képviselő  

NyMTIT Gyorsinfó 

Boda:  
Sikeresen lezajlott az EFOP programban szerve-
zett „Borkultúra napjainkban” című előadás. A 
program első napja, a Márton napi bormustrával 
egybekötve zajlott. A több mint 90 megjelent 
érdeklődve hallgatta az előadásokat, majd 
kóstolta a termelők által hozott borokat.  
Bükkösd: 
A testület októberi felállása után megkezdőd-
hetett a lényegi munka. Megtörtént az önkor-
mányzati pályázatok átadása-átvétele. Elindult a 
még el nem kezdett pályázatok előkészítése, 
többek között a Gorica-i és a Szentdomján-i 
utak építésének, kivitelezésének és engedélye-
zési eljárásainak ügyintézése. A már folyamat-
ban lévő pályázatok is meg lettek vizsgálva és 
megfelelő ütemben haladnak tovább. Az idei 
évben is részt vesz településünk a Szociális 
Tűzifa programban, mely elmúlt esztendőkben 
nagy népszerűségnek örvendett a településen 
élők körében. Reméljük, hogy jelen esetben is 
sok rászorulónak tudunk majd ezzel segítséget 
nyújtani. A testület részt vett több meghívásos 
rendezvényen is, ezek közül kiemelt volt a 
Lafarge Cement Magyarország Kft. király-
egyházai cementgyárának bemutatkozó előadá-
sa, mely fontos mérföldkő a cég és a település 
közötti szoros együttműködés kialakításában. A 
december közeledtével elkezdődtek az adventi, 
karácsonyi rendezvényeink előkészítései is, 
melyeket a Bükkösdi Német Önkormányzattal, a 
Bükkösd Község Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal és a Nyugdíjas klubbal karöltve 
rendezünk meg, számos további támogatóval az 
oldalunkon. 
Cserdi: 
Megkezdődött a hűtőház kivitelezési munkálata 
a település határában. 
 
 
 
 
 



   3    
 
Cserkút: 
November 27-én közmeghallgatást tartottunk, 
melyen beszámoltunk a 2019-es évről és vázol-
tuk a 2020-as terveinket. Aztán másnap rend-
kívüli testületi ülésen Cserkút község Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy közös hivatalt 
vált és csatlakozik az Orfűi Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz. Két régóta beadott és eddig el 
nem bírált Leader pályázatunk is támogatásban 
részesült, így a Cserkúti Polgárőr Egyesülettel 
közösen beadott pályázatunk Polgárőr pihenő (a 
mostani halőrház) felújítására 1.005.022,- Ft 
támogatást kaptunk. A másik pályázat a Varázs-
garázs Játszóház felújítására, korszerűsítésére 
1.119.995,- Ft támogatásban részesült önkor-
mányzatunk. A munkálatok várhatóan még az 
idei esztendőben elkezdődnek. Meglátogattuk 
Németh Istvánné Marika nénit és köszöntöttük a 
cserkúti közösség nevében 95. születésnapja 
alkalmából. Marika néni vidám hangulatban 
fogadott minket, rengeteg verset szavalt, és még 
nótákat is énekelt nekünk. Kívánok neki jó 
egészséget, és az Isten tartsa meg köztünk még 
nagyon sokáig. 
Dinnyeberki: 
Elkészült Gyűrűfű út beruházásunk, befeje-
ződött temető, ravatalozó felújítása, a temető 
projekt a NYMTIT forrásból valósítottuk meg. 
November első napjaiban rendezvényt szervez-
tünk lovas programokkal, szomszéd települések 
meglátogatásával. 
Helesfa: 
A hónapban újabb két csoport, összesen 30 fő 
vett részt a Digitális szakadék csökkentése c. 
pályázatban, aminek a sikeres elvégzése után 
mindenki ajándék tablettel gazdagodott. A 
Magyar Falu Programban sikeresen pályázott a 
település a Polgármesteri hivatal felújítására, 
ennek keretében a nyílászárók kerülnek kicseré-
lésre. November végén döntött a képviselő-
testület a szociális célú tűzifa támogatásokról, 
idén a rászorulók között 49 m3 fát tudnak 
szétosztani. Megtartottuk a hagyományos idősek 
napját, ahol a gyerekek köszöntője után az 
Esthajnal Nyugdíjas Klub következett Vidám 
tánc című műsorával. 
 
 
 
 
 

 
Hetvehely: 
Az önkormányzat pályázott a Magyar Falu 
Programban  az Óvoda udvar című projektre, 
melyet a döntéshozók 5.000.000,- Ft támogatás-
ban részesítette. Az idei esztendőben is megren-
dezésre kerül az Adventi ünnepség, melyen a 
település vállalkozói az önkormányzattal közö-
sen vendégelik meg a falú lakóit. Az önkor-
mányzat minden gyermek részére 2000,- Ft  
értékű csomagot készít, és ad át az ünnepen. Az 
önkormányzat 16 milliós fejlesztést végez az 
önkormányzat tulajdonában álló konyha 
éttermén. A fejlesztés pályázati támogatásból 
valósul meg. 
Ibafa: 
A képviselő testület november 20-án ülésezett, 
ahol többek kötött döntött a szociális tűzifa 
kiosztásáról. A testület az állami támogatásból 
vásárolt 74 m3 tűzifát 12 m3 saját költségvetési 
pénzből vásárolt tűzifával egészítette ki, így a 
rászoruló családok között összesen 86 m3 fa 
került kiosztásra. A korábban pályázati pénzből 
defibrillátort az önkormányzat épületében 
helyeztük el. November 28-án a kultúrházban 
Zenetarisznya címen tartott előadásában Kovács 
Gábor muzsikus mesékkel, dalokkal és hihetet-
len egyedülálló hangszereivel szórakoztatta a 
megjelent közönséget. 
Kővágótöttös: 
November 4-én polgármesterünk részt vett a 
NYMTIT alakuló ülésén ahol a tisztségviselők 
megválasztása mellett az aktuális feladatokról 
tartott beszámolót a NYMTIT elnöke. Novem-
ber 14-én testületi ülés keretében a polgármester 
asszony beszámolt a NYMTIT alakuló üléséről, 
döntött a testület az idősek, a nagycsaládos és 
mikulás napi juttatásokról, ünnepségekről, vala-
mint a Bursa Hungarica támogatások is elbírá-
lásra kerültek. November 18-án a RNÖ testületi 
ülést tartott, ahol döntöttek a közmeghallgatás 
időpontjáról a mikulás és a rászoruló családok-
nak adandó év végi támogatásról továbbá 
elfogadták az önkormányzattal való együttmű-
ködési megállapodást. A falufejlesztő egyesület 
november 12-i ülésén szó volt a még visszalévő 
programokról, valamint a NYMTIT-től kapott 
támogatás felhasználásáról és annak 
elszámolásáról. 
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Kővágószőlős: 
November 6-án részt vettünk a Pécsi Többcélú 
Agglomerációs Társulás Tanács soron követ-
kező ülésén. November elején megkezdtük a 
szociális tűzifa kiszállítását az érintetteknek. A 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett 
"Óvoda udvar" c. pályázati kiíráson 5.000.000,- 
Ft-ot nyert Kővágószőlős Község Önkormány-
zata. Ebben az évben is megrendezzük a 
hagyományokhoz hűen az adventi vasárnapokon 
rendezvénysorozatunkat a Buzás Andor Műve-
lődési Házban. Az Idősek karácsonyát ünnepi 
műsorral, ünnepi ebéddel december 21-én 
rendezzük meg, ahova minden 65 év feletti 
kővágószőlősi lakos meghívást kap.  
 

Önkormányzati hírek 
 
Iparűzési adó  
Boda Község Önkormányzatának a helyi 
adókról szóló 7/2019. (XI. 29.) ÖR. számú 
rendeletének a helyi iparűzési adóra vonatko-
zóan a következőkről tájékoztatjuk az érintette-
ket: A vállalkozó állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet végez az önkormányzat illeté-
kességi területén, ha ott székhellyel, telep-
hellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy 
tevékenységét részben vagy egészben székhe-
lyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adó évi 
mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adóalap 1,5 % - a.  
   
 
Választási eredmények  
A választások lebonyolítására 2019. október 
13-án került sor.  
A névjegyzékbe felvett választójogosultak 
száma 334 fő volt. Reggel 6 óra és este 19 óra 
között a szavazókörben 200 választópolgár 
(57.97 %) jelent meg, akik a polgármester 
jelöltre 16 érvénytelen és 184 érvényes, a 
képviselőjelöltekre 4 érvénytelen és 196 
érvényes szavazólapot adtak le. A szavazás 
során Kovács Győző 184 szavazatot kapott, 
Boda község polgármestere a következő 5 
éves időszakra Kovács Győző lett.  
 
 
 
 
 

 
A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavaza-
tok az alábbiak szerint oszlottak meg: 
 
Kovács Miklós      31 
Dömötörné Csapó Tünde  103 
Fehérvári Norbert  106 
Kovács Attila  132 
Nagyné Gergulás Anita  124 
Bátor Zsolt,  76 
Lajtman József  95 
___________________________ 
 

Fentiek alapján, valamint a választásról szóló 
2010. évi L. törvény 4. § c.) pont rendelkezései 
szerint Bodán a képviselő-testület tagjainak 
száma 4 fő lehet, így a testület tagjai az első 4 
helyen végzettek lettek. 
 
Boda Község Önkormányzat Képviselő-
testülete – megválasztott képviselői: 
Kovács Attila 
Nagyné Gergulás Anita 
Fehérvári Norbert 
Dömötörné Csapó Tünde 
   
                         Papp Gizella jogi osztályvezető 
 
Köszönetnyilvánítás 
Tisztelt bodai lakosok! 
 

Ezúton szeretném megköszönni azoknak a 
bodai polgároknak, akik az október 13-i helyi 
önkormányzati választáson megtiszteltek 
bizalmukkal! 
                          Tisztelettel: Bátor Zsolt 
 
Egy év eseményei képekben 
Az elmúlt esztendő történeteiről készítettünk 
egy fotó összeállítást, melyet az alábbiakban 
tekinthetnek meg! A fényképek tanúsága 
szerint az idei évben is sok minden történt 
településünkön, többek között számos rendez-
vénynek adtunk otthont. A pályázati keretből 
megvalósuló szakkörök igen népszerűek, sokan 
látogatják őket. A közmunkaprogram is folya-
matos, a korábbi évekhez képest alacsonyabb 
létszámmal, de hatékonyan működik, hogy 
csak néhány dolgot emeljünk ki.          
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Virágszoborparkunk esti fényekben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Boda tortája                                                         Tájház gyűjtemény egy része 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Emmausz a Máriakertben 
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                 Csodálatosak a templom ablakai                                         Áldozás a bodai templomban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyugdíjas Klub születésnapon                                           Családi nap májusban 

 
                 Családi foci                                                           Autómentes nap 
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Finn vendégek a településen                             Csuklós buszok hozták  a látogatókat a parkunkba 
 

 
                                     

Készülnek a tökök hallowen-re        Hallowen a bodai gyerekekkel         Műsort  adtak gyermekeink 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Informatika szakkör a Teleházban               Virágot is ültettünk                  Kiváló volt a kajszi termés 
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                Paprikaültetés                                     Közterület karbantartás              Burgonyaszedés 

       
                                           Tűzeset a faluban                                            Indul a buszunk a kirándulásra 
  

  

 

 

 

 

 

 

                           A vízelöntés bennünket sem került el                                    Öntözőrendszer épül
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                              Aszfaltozás a falunkban                                            Decemberi haltelepítés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rongálás a Máriakertben 

Szomorúan tapasztaltuk, hogy karácsony előtt 
2 héttel valaki vagy valakik megrongálták a 
Mária zarándokkert ismertető tábláját. Az 
effajta cselekedetek sértik a vallás szentségét 
és az olyan emberek munkáját, akik ezen 
dolgoztak. Fotónk a rongálásról készült. 
  

 
 

 
Sok minden történt az elmúlt esztendőben 
sportegyesületünknél. A szakmai stáb teljesen 
 

átalakult. Szakmai vezető Varga Balázs lett, 
szakmai igazgató, valamint utánpótlás felügyeletet 
ellátó, Kardos József, U-19 edző Gránicz Attila, 
U-16 edző Balázs Csongor, Bozsik edző, Király 
Zoltán. Az első bajnoki félév sikeresnek 
mondható, hiszen a felnőtt csapat a megye I.-es 
tabellán az előkelő 5. helyen végzett. Látszik, 
hogy szakértő kezekbe került a csapat, valamint jó 
játékosok érkeztek a keretbe. Az U-19 csapatunk 
szintén az 5. helyen áll. Az U-16.-os korosztály 
teljesen kicserélődött, új csapat építése zajlik ez a 
teljesítményen is meglátszik. A 16 éves korosztály 
a 12. helyet foglalja el a tabellán. Bozsik 
csapataink: U-7, U-9, U-11, U-13 kiválóan 
szerepelnek csoportjukban, a rendezett Bozsik 
tornákon kiválóan helyt állnak. Az itt szereplő 
játékosok reményt nyújtanak arra, hogy az itt 
nevelt játékosok alkothatják a jövő csapatát 
Bodán. Mindehhez azonban türelem, a játékosok 
összetartása és megfelelő anyagi háttér szükséges. 
Az anyagi hátteret, mint ahogy eddig is a TAO 
program keretében kapott pénzeszközök biztosít-
ják, valamint az egyesület által benyújtott egyéb 
pályázatokon nyert keret.  Sportegyesületünk 
vezetői Keresztes József elnök, Kovács Győző 
szakoszt. vezető, Schlégl József pénzügyes, Kasza 
Csaba szervezési munkatárs, Sámóczi István 
technikai vezető, Nagyné Gergulás Anita admi-
nisztrátor, Tóth Erika, ezúton köszöni a szurko-
lóknak a biztatást, segítőknek támogatóknak a 
működéshez történt hozzájárulást.  
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Támogatók: Aranymező Zrt. Tomellilla Kft. HB-kapcsolószekrénygyártó Kft., Varga Kálmán festő 
vállalkozó, Varga Tibor autófényező, Dinnyés Győző és rendező csapata, CI-MA BT. Baranyai 
Mérték Kft. Illés József, Balatincz László, Boda önkormányzata, Kasza Csaba. 
Fotók a csapatainkról: 

 
 Bozsik csapatunk része                         U-16-os csapatunk                                      U-19-es csapatunk 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
             

                Felnőtt csapat edzése                                  Fotónkon az egyik új eszköz látható 

Az önkormányzat szintén folyamatosan pályázik a sport-szabadidő és egészségmegőrző, rekreációs 
centrum  fejlesztésére, ennek egy új példája a szabadtéri fitnesz eszközök kihelyezése. Az eszközök 
kihelyezésével, csaknem teljes körű lett a sportcentrum. Megtalálható: játszótér, szauna társalgóval, 
fitnesz park, műfüves labdarúgó pálya, füves nagy labdarúgó pálya, sportöltöző, benne: fürdők, 
öltözők, mellékhelyiségek, (WC, mozgáskorlátozott WC) klub helység, fedett lelátó, külső mobil 
WC. Mindehhez csatlakozik: horgásztó-park, parkoló, Máriakert, virág park kis szökőkutas 
tóval, információs park. Mindezek összessége, valamint a technikai eszközök biztosítása alkotja az 
előzőekben említett sport-szabadidő és egészségmegőrző, rekreációs centrum működését.  
Mindez szabadon használható, nyitvatartási időben, ingyenesen a bodaiak számára, a centrum egyes 
részei pedig terítés ellenében, az ide érkező látogatók számára. Várunk mindenkit egy kis 
kikapcsolódásra, szórakozásra, szurkolásra! Sportegyesületünk sportolói, vezetői ezúton kívánnak: 
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új esztendőt mindenkinek! 
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