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BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 
 
KÖZLEMÉNY: 
A Bodán 2020.03.15. napjára meghirdetett 
ünnepség a járványveszély miatt 
ELMARAD!!! 

*** 
 

A koronavírus (járványveszély) miatt az 
alábbi figyelemfelhívást tesszük közzé. Az 
ezzel kapcsolatos eljárásrendet a Hivatalban 
a hirdetőtáblán az érdeklődök megtalálják. 
 
FIGYELEMFELHÍVÁS!!! 
 
Ha Ön: 
láz, köhögés, nehézlégzés miatt 
jelentkezik,  
és 
a tünetek jelentkezését megelőző 14 
napban szoros kapcsolatban volt új 
koronavírussal fertőzött személlyel vagy 
az új koronavírus fertőzéssel érintett 
területen járt, 
 

Ne üljön le a váróteremben, hanem 
azonnal jelezze ezt az asszisztensnek! 
 

Tel.: 0630/219-7492 
 

Háziorvosa kikérdezi Önt tüneteiről, 
utazási előzményeiről, a kontaktusra 
vonatkozó körülményekről. Ha a házi-
orvos a kikérdezés alapján gyanús 
/kivizsgálandó betegnek minősíti, 
mentőszállítást rendel. A kiérkező mentő 
beszállítja a területileg illetékes fekvő- 

 
beteg intézmény infektológiai osztályára, 
ahol elkülönítve fogják ápolni. Labo-
ratóriumi vizsgálat céljából torokváladék 
mintát vesznek. Hazameneteléről a labo-
ratóriumi eredmény és a klinikai állapota 
alapján a kezelő orvosa dönt. 
 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) ingyenes hívható zöldszámokat 
hozott létre a koronavírussal kapcso-
latos lakossági megkeresések gyors és 
szakszerű megválaszolása érdekében. 
 

06-80-277-455 
06-80-277-456 

 
Kedves Betegeink! 
 
2020. március 9-től a bicsérdi orvosi rendelő 
átalakítása, felújítása miatt a rendelés helye 
megváltozott. A Faluház épületében található 
szolgálati lakásban lett kialakítva az ideiglenes 
rendelő, ami a Faluház belső udvara felől 
közelíthető meg. 
A rendelés változatlan időben történik. 
A rendelő vonalas telefonszáma az átalakítás 
ideje alatt nem elérhető. 

A RENDELŐ TELEFONSZÁMA: 
06-30/219-7492 

 

Bicsérd, 2020.03.09. 
                                        Dr. Szabados Ibolya                                          
                                                  háziorvos 

BODAI HÍRMONDÓ 
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Hivatali ügyfélfogadás változás! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Bodai Kirendeltségén a kormány 41/2020. 
(III.11.) sz. rendelete (az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető tömeges megbetege-
dést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről) alapján a 
járványveszély elkerülése / minimalizálása 
érdekében a személyesen történő ügyinté-
zést a sürgős, létfenntartást veszélyeztető 
esetekre korlátozza! Ügyfélfogadási időben 
telefonon és elektronikusan az ügyfelekkel 
való kapcsolattartás és ügyintézés tovább-
ra is folyamatos az alábbi elérhetőségeken: 
Tel.:73/472-079mail: 
onkormanyzat@bodakozseg.hu 
polgarmester@bodakozseg.hu               
Kérjük szíves megértésüket a fent leírtak 
betartása vonatkozásában!                            

                       Papp Gizella jogi osztályvezető 

NyMTIT Gyorsinfó 

Bakonya:  
Február 22-én a faluházban farsangi mulatság 
volt. Március 8-án nőnapi bál került megren-
dezésre. Március 28-án szombaton Bakonyai 
talentumok kiállítása nyílik a Pajtaszállóban. 
Boda:  
Február 22-én a bodai faluházban József 
Attila emlékest volt. A költő életét, verseit a 
Budapesti József Attila Emlékmúzeum 
munkatársai mutatták be a megjelent közön-
ségnek. Február 19-én Bodán tartotta az RHK 
Kft. a szokásos negyedéves tájékoztatóját, a 
kutatásban érintett települések polgármesterei 
részére 
Bükkösd:  
Eredményesen végigvittük a szociális tűzifa 
programot. 100m3 feletti mennyiséget tud-
tunk az idei évben szétosztani. Túl vagyunk a 
költségvetési időszakon.  

 
Egy stabil, kiszámítható költségvetést tudtunk 
megalkotni, köszönhetően az NYMTIT támoga-
tásának is. Intézményeink és különböző szerve-
zeteink sikeres farsangi rendezvényeket szervez-
tek. Önkormányzati apparátusunk átalakult, 
sikeres pályáztatás után új aljegyző és pénzügyi 
vezető munkája segíti a további feladat-ellátást. A 
település a 2020-as évre beadott pályázatai ez 
idáig nem kaptak pozitív elbírálást, a folyamatban 
lévőkkel viszont így is jelentős feladat hárul az 
önkormányzatunkra, igyekszünk ezeknek mara-
déktalanul megfelelni. A közmunkaprogram 
jelentős megváltozásával szembesülve (más 
településekhez hasonlóan) mi is igyekszünk a 
lecsökkent támogatható létszám ellenére egy 
hatékony, a településen szükséges feladatok 
elvégzésére alkalmas kis csapattal újraindítani a 
közmunka programot. 
Cserdi: 
Ösztöndíj támogatásban részesülnek a település 
középiskolás diákjai a testület döntése alapján. 
Befejeződött az önkormányzati épületek előtti 
parkolók kialakítása, felújítása. Elkezdődött az 
orvosi rendelő és a rendezvényterem felújítása. 
Cserkút: 
Februárban folytatódott a temető felújítása a 
Magyar Falu Program keretein belül. A járda már 
teljesen elkészült. Munkába állt új közösségszer-
vezőnk Maticsné Darvas Nikoletta.  
Teljes az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal 
Cserkúti Kirendeltségének létszáma és megújult 
környezetben várják az ügyfeleket.  
Dinnyeberki: 
TOP 5.3.1 projekt keretében Hagyományőrző 
sütés programunk február 14-én került megren-
dezésre, fánkot és pogácsát sütöttünk. 2020. év 
márciusban induló hosszú távú közmunka 
programunkat 3 fővel indítjuk. TOP 5.3.1 projekt 
keretében folytatódik márciusi hónapban is 
Hagyományőrző sütő programunk, rétest sütünk. 
Nőnapi köszöntésünk március hónapban volt, a 
testület férfi tagjai egy szál virágot adtak át. 
Helesfa: 
Február 11-én a képviselő-testület elfogadta a 
2020. évi költségvetést. Csapatunk részt vett 
Kővágószőlősön megrendezett kolbásztöltő verse-
nyen, ahol "fogópálinka" kategóriában ezüst 
érmet szereztünk. 
 

mailto:onkormanyzat@bodakozseg.hu
mailto:polgarmester@bodakozseg.hu
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22-én tartottuk a télűző farsangi mulatságot a 
gyerekeknek, volt jelmezes felvonulás, sok 
vidám játék, farsangi fánk és kiszebábu 
égetés. 
Hetvehely: 
Készül a település 2020. évi költségvetése, 
mely minimális fejlesztéseket tartalmaz. 
Többnyire a 2019. évben elnyert pályázatok 
kivitelezése valósul meg illetve az idei év 
NYMTIT támogatása beépül az intézmények 
normatíváinak kiegészítésére. Új szabályok 
alapján kell felépíteni a 2020. év  közfog-
lalkoztatási programot. Csak korlátozott lét-
szám foglalkoztatható, mely 9 főt jelent. A 25 
év alattiakat és szakképzetteket a rendszerbe 
nem engedélyezi beépíteni. 
Ibafa: 
A közmunka programban jelenleg a tavasz 
mezőgazdasági munkák indításához szükséges 
kézi szerszámok és munkagépek karbantartása 
folyik. Február 13-án a képviselő-testület elfo-
gadta az  önkormányzat 2020 évi költség-
vetését. A március elején induló közmunka 
programban 13 fő foglalkoztatására pályázott 
az önkormányzat. A munkaügyi hivatal a 
program költségeit 90% mértékben támogatja. 
A nőnapi ünnepséget március 6-ra terveztük. 
Kővágótöttös: 
Belsőséges hangulatú könyv bemutatót tartott 
az Önkormányzat meghívására Dénes Anett a 
"Hozzánk tartozó" című könyve kapcsán 
2020.02.06-án. Február 13-án részt vettünk az 
NMI Görcsönyben tartott szakmai napján, 
ahol hasznos információhoz jutottunk a köz-
művelődési feladatainak ellátásához. 
Kővágószőlősi Zsongorkő Baráti Klub és a 
Kővágószőlősi Önkormányzat meghívására a 
képviselő-testület részt vett az V. Kolbász-öltő 
versenyen, ahol kolbásztöltésben az I. 
helyezést és kupát, fogópálinka versenyben 
pedig egy ezüst és egy arany minősítést hozott 
el  csapatunk. Kiváló hangulatú napot 
töltöttünk el a környező települések, önkor-
mányzatok csapataival. Megtörtént a követ-
kező közmunkaprogram tervezése. Közsé-
günk a következő egy éves időtartamra 5 főt 
foglalkoztathat hosszú távú közmunkában. 
Február 27-én a polgármester asszony Nagy  

 
Csaba országgyűlési képviselőnk meghívására az 
ismét induló "Magyar Falu Program"mal 
kapcsolatos tájékoztatón vett részt Baksán. A 
Falufejlesztő Egyesület 02.06-án megtartotta 
közgyűlését, ahol az előző év beszámolója mellett 
a 2020. év programjait is elfogadtál a tagok, az 
Önkormányzattal és a RNÖ-vel is meg kötötték az 
együttműködési megállapodást. Első programként 
február 22-én "Retro" farsangot rendeztek, ahol a 
tagok egy része jelmezben búcsúztatta a telet. A 
RNŐ február 8-án farsangi bált tartott, melyen a 
környék település lakói is szép számmal részt 
vettek. A gyerekeknek a Falufejlesztő Egyesület 
és az önkormányzat támogatásával 22-én délután 
rendeztek álarcos bált, ahol a gyermekek 
jelmezeikkel, a szülők és nagyszülők sütemény 
felajánlásaikkal tettek ki magukért a jó hangulatú 
programon. 
Kővágószőlős: 
Február 15-én Kővágószőlős Önkormányzata és a 
Zsongorkő Baráti Kör közösen rendezte meg az  
V. Kolbásztöltő és Fogópálinka Versenyt. A 
megmérettetésben a legjobb kolbászért járó első 
helyezést Kővágótöttös Önkormányzatának csapa-
ta vehette át. A pálinkák sorában a bírák 
értékelése alapján a Kővágószőlősi Nyugdíjas 
Klub fogópálinkája bizonyult a legjobbnak. A 
vetélkedőre a helyi civil szervezetek és az iskola 
csapatai mellett meghívást kaptak az NYMTIT 
tagtelepüléseinek önkormányzatai is. A február-
ban az önkormányzat több farsangi meghívásnak 
is eleget tett, meglátogattuk az óvodai, iskolai 
jelmezeseket. A Buzás Andor Művelődési Házban 
22-én Nyugdíjas Klub által téltemető mulatságra a 
polgármester, képviselők, intézményvezetők, civil 
szervezetek is a meghívottak között szerepeltek. A 
februári képviselő-testületi üléseinken a 2020-as 
évi költségvetés és a civil szervezetek támoga-
tásainak döntése, elfogadása volt a fő feladat. A 
közmunka program 2020-2021 évben ismét nagy 
változáson megy keresztül. Településünknek 5 fő 
foglalkoztatására lesz lehetősége elsősorban 
településkarbantartás-zöldterület kezelésre. Az 
állami támogatás mértéke  70%, a maradék 30%-
ot az önkormányzatnak kell a foglalkoztatottak 
béréhez hozzátenni. A hivatalban zajlik a 
szerződés megkötéséhez szükséges dokumen-
tumok előkészítése. 
 



   4    
 

Önkormányzati hírek 
 

Értelmiségi klub disznóvágás Bodán! 
Február 21-én az értelmiségi klub Bodán 
tartotta az éves hagyományos disznóvágását. 
A jó hangulatú napon mintegy 30 fő vett részt. 
 

 
Lángos sütés 

 

 
Ebéd a disznóvágáson 

 

A megjelentek lángost sütöttek, kolbászt, 
hurkát, szalámit töltöttek, melyeket az ebédnél 
felszolgált savanyú levessel együtt kóstoltak 
meg!                                            Szerkesztőség 
 
Nőnap 
Tisztelt Bodai Hölgyek! 
A nemzetközi NŐNAP alkalmából Önkor-
mányzatunk ezúton köszönti Önöket!!  

 
A nőnap alkalmából publikáljuk Szabó Barnabás 
saját kezűleg írt versét. 
 
Nők napjára köszöntő 
 

Ismét eljött a Nemzetközi Nők napja, 
Midőn nyitom ajkam az ünnepi szóra 
Mert az idő homokórája nem áll meg soha, 
Mindenütt megünneplik a nagyvilágba. 
 

Sok ezer áldása van a jó Istennek, 
A Nők nemzetközi Nőnapot ünnepelhetnek. 
Már több mint 100 éve, hogy ünnepeljük a 
nőnapot, 
A tavasz első legszebb hírnöke a világon.  
 

Mert tavasszal nyílik a sok szép virág és az 
orgona, 
Szeretettel köszöntjük a Nőket, az életük soha 
legyen mostoha. 
Az Úristen Ádámnak nőt segítő társnak 
teremtette, 
Még annál több, mert boldogság is van az életbe. 
 

Hisz kik a legdrágábbak? Nők, ki fáradságot nem 
ismer soha, 
Gyermeket szül, nevel és ápol, és oly kedves a 
mosolya. 
Ki mondja, hogy a nő nem ember a talpán? 
Keményen megszerezték az emberi jogot! 
 

Ők is védték hősiesen az Eger büszke várát, 
A hazaszeretetben is a nőpéldát mutatott. 
Tiszteletet adjuk meg a nőknek mi férfiak, 
Ha látjuk a szép arcukat, s karcsú derekukat. 
 

A Nők szorgalma, szépsége, ékessége, 
Férfiaknak a fő gyönyörűsége. 
Ragyogjon még sokáig rájok a kék egek csillaga, 
Férfi és a nő egymást szereti az Isten ajándéka. 
 

Ilyenkor a nőknek örömkönny csillog a szemükbe, 
A boldogság és a szeretet tüze lángol a szívükbe. 
A Nők az embereknek reménysége, boldogsága, 
Mint a mosolygós tavasznak az illatos virágja. 
 

Mosoly legyen mindig az ajkukon, 
Szép virágok nyíljanak az útjukon. 
Amennyi sok csillag ragyog fent az égben, 
Annyi sok jó áldás szálljon a fejükre. 
 

Mert amit a porba leírunk, azt elfújja a szél, 
Nőnapi köszöntőm a szívünkbe örökké él. 
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Én is a szívembe, lelkembe, véstem egy szót, 
kedvességet, 
Nőnapi gondolatokat, és sok-sok szeretetet. 
 

Ezen a napon szívből köszönjük a Nőket, 
Az Úristen még sokáig éltesse őket. 
Mi férfiak szívből gratulálunk a Nők napján, 
Ettől szebbet meg jobbat már nem is 
mondhatnánk. 
 
Orvosi rendelő 
A Magyar Falu Program keretében megér-
keztek orvosi rendelőnkbe az orvosi eszközök, 
melyek elhelyezése, használatbavétele sike-
resen megtörtént. Március 10-én már az új 
eszközök, berendezések várták a háziorvosi 
rendelésre érkezőket. A beruházás értéke 
meghaladta a 2 millió forintot. Fotónk a 
megújított rendelőtől készült. 
                                                    Szerkesztőség 
 
 

 
Bodai orvosi rendelő 

 
Anyakönyvi hírek 

Halálozás 
 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 
Simon László és Kasza Kálmán Józsefné 
elhunyt.  
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a 
hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse 
gyászukat.   
                          Boda Község Önkormányzata   

 

 

 
Közmunka program 
A közmunka program keretében a dolgozók 
elvégezték a bodai temető, illetve park fáinak 
gallyazását, a kidőlt fák eltakarítását. Fotónk a 
munkavégzés közben készült. 
                                                       Szerkesztőség 
 

 

 
Haltelepítés! 
A bodai horgásztóba szezonkezdésre kárászt, 
csukát, amurt, pontyot telepített az önkormányzat. 
A telepített halak kiváló minőségűek és gyönyörű 
példányok voltak. Fotónk a telepítésről készült. 
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Megkezdődött a Megye I. osztályú felnőtt 
bajnokság bajnoki sorozata. A téli műfüves 
felkészülési tornán csapatunk a Pécsvárad 
mögött az előkelő második helyen végzett. Az 
első bajnoki mérkőzését a Villány csapata 
ellen 1:0 arányban elveszítette. Felnőtt 
csapatunk a bajnoki mérkőzések 90 %-át hazai 
pályán fogja játszani, vagyis sok mérkőzést 
láthatunk majd. 
Bozsik csapataink a felkészülés után március 
21- én kezdik meg a bajnoki mérkőzéseiket, 
ugyanúgy, mint az U-16-U19-es csapataink is. 
Addig folyamatosan zajlanak az edzések. 
Jó szurkolást kívánunk mindenkinek. 
                                                    Szerkesztőség 

 
Edzés 

 

 
Erőnléti edzés az utánpótlás csapatnál 

 
Bozsik tornán csapataink  

 
Bozsik tornán csapataink  

 
Bozsik tornán csapatain
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