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           A BODROGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGJELENTETETT ÚJSÁG  

A LEHETŐSÉGEKHEZ MÉRTEN POLITIKAMENTES KIADÁSBAN 
 

 

M E G H Í V Ó  
 

Nemzeti ünnepünk rendezvényei: 
Március 14-én (csütörtökön) 

 

19.00 óra  Ünnepi műsor, kitüntetések átadása 

19.45 óra  Nemzeti vacsora 

21.00 óra  Bál 
 

Belépők árai: Nemzeti vacsora + aperitif: 1000 Ft, bál: 500 Ft, mindkettő: 1300 Ft 
Az ünnepi műsor megtekintése díjtalan! 

A Nemzeti vacsorára, bálra jelentkezni, jegyeket vásárolni az önkormányzati hivatalban,  

illetve a szervezőknél lehet 2013. március 7-ig (csütörtökig).  

(Pintér Róbertné, Radics Natália, Bajók Gábor) 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

A bál alkalmával tombolára is sor kerül, melyre szívesen várjuk a felajánlásokat! 

 

 

A befizetett adó egy százalékáról 
 

Eljött az adóbevallások ideje. Befizetett adónk egy 
százalékát felajánlhatjuk társadalmi szervezetek, alapít-
ványok részére. Amennyiben támogatni kívánja a közsé-
günkben működő alapítványok valamelyikét, megadjuk az 
adószámaikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tartalomból: 

 
 

Önkormányzati hírek 2. oldal 
 

Családsegítő és Gyermekjóléti  

Szolgálat 7. oldal 
 

„Bölcsesség kezdete” Óvoda, 

 Általános- és Zeneiskola 7. oldal 
 

Ökumenikus imahét 9. oldal 
 

 

Szivárvány Nyugdíjas Klub  

10. oldal 
 

IKSZT hírei 89. oldal 

Karácsonyi játszóház 11. oldal 

Bababörze 11. oldal 

Szavalóverseny 12. oldal  

 
 

Menedék Alapítvány  

adószáma: 19004909-2-43 

 

Bodrog Község Egészséges Ifjúságáért Közalapítvány  

adószáma: 18765780-1-14 

 

Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítvány 

adószáma:18779082-1-14 
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FF EE LL HH ÍÍ VV ÁÁ SS !!   
  

Felhívjuk Bodrog község polgárainak figyelmét, hogy személyi javaslatot tehetnek a falu két megtiszte-

lő kitüntetésére. A javaslatokat 2013. március 1-ig (péntekig) 14.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármes-

teri Hivatalba írásban, rövid indoklással (lezárt borítékban)! 
 

Ehhez segítségül közöljük Bodrog község SZMSZ-nek mellékletéből az ide vonatkozó részt. 
 

„Bodrog községért” kitüntetés és „Bodrog község Díszpolgára” cím adományozási szabályai: 
 

Bodrog Községért kitüntetés:  

Annak a Bodrog községben élő állampolgárnak, aki a 

település fejlődését, környezetének megóvását, szebbé 

tételét szolgáló közéleti tevékenységet végez. Példamu-

tató magatartásával aktív, segítő közreműködésével a 

közjavát szolgálja. 
 

Bodrog község Díszpolgára cím:  

Annak a nem Bodrog községben élő állampolgárnak 

adható, aki emberi magatartásával, tettével, alkotó szel-

lemével és a közéletben betöltött szerepével a község 

érdekeit szolgálja, és ezzel fejlődését, lakóinak életkö-

rülmény-javítását előmozdítja. 

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: 

 Képviselőtestület tagjai 

 A községben élő, működő szervezetek 

 A községben élő polgárok 

A kitüntetés odaítéléséről a javaslatok figyelembe vételével a képviselőtestület zárt ülésen, minősített több-

séggel dönt. A kitüntetés átadásának időpontja a március 15-e tiszteletére rendezett nemzeti vacsora ünnepsége. 

 

Eddigi díszpolgáraink és kitüntetettjeink: 

 

Díszpolgárok: Kitüntetettek:  

2004 Vájger Jánosné  

2005 Tombor Jánosné 

2005 Pintér Róbertné 

2009 Pamukiné Pintér Diána 

2009 Pamuki László 

2012 Béres Ferenc 

1999 Dr. Gyenesei István 1999 Sütő Ferenc 

2000 Szentgróti József 2000 Mikola Istvánné 

2001 Dr. Barcza Irén 2000 Langmár Ferenc 

2001 Németh Lászlóné 2000 Sipos István 

2002 Dr. Magyar Kálmán 2001 Ádám György 

2003 Lőrinczné Kiss Ilona 2001 Ficsór Anita 

2005 Kovács Zoltán 2002 Volford Ildikó 

2005 Kiss György 2002 Fodor Antal 

2008 Lengyel István 2002 Paróczi Zsolt 

2009 Zentai László 2003 Riba László 

2011 Nagy Vendel 2003 Hajduné Franczikovics Anna  

2011 Sudár János 2004 Suskovicsné Fehér Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Bodrogi Lakosok! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázati keretben lehetőség nyílik gyerekek, nyugdíjasok, közfog-

lalkoztatottak, fogyatékossággal élők, és nagycsaládosok üdültetésére. Bővebb információt a pályázat-

tal kapcsolatosan megtekinthetik a https://palyazat.erzsebetprogram.hu/ oldalon. Cél, hogy segítsünk a 

szociálisan hátrányos helyzetűeknek. Egyesével kell kitölteni az adatlapokat, majd szkennelve, elekt-

ronikus formában kell visszaküldeni. Az adatlap kitöltésében és továbbításában szívesen állunk ren-

delkezésére a polgármesteri hivatalban, nyitva tartási időpontban.  

Pályázat beadási határidő: 2013. március 20.  

Pályázattal kapcsolatosan segítséget kérhet: 

Radics Natáliától és Bajók Gábortól. Tel.: 489 - 071 
 

https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
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Tisztelt Bodrogi lakosok! 

Magyarország helyi önkormányzatai-

ról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 

szabályozza a közös önkormányzati 

hivatalok létrehozását, működését. 

A közös önkormányzati hivatal létre-

hozásának egyik feltétele, hogy a hi-

vatalhoz tartozó települések összla-

kosság száma legalább 2000 fő le-

gyen. Ezért 2013.január 1 napjával 

Bodrog- Csombárd-Hetes –Várda te-

lepülések képviselő-testülete létre-

hozta Hetes székhellyel a Hetesi Kö-

zös Önkormányzati Hivatalt. Az össz-

lakosság száma 2371 fő lett. 

A közös önkormányzati hivatal dolgo-

zói 2013. január hó 1 napjától folya-

matosan biztosítják az ügyintézést, 

előzetes időpont egyeztetéssel a He-

tesi vagy a Bodrogi hivatalban fogad-

juk az ügyfeleket. 

A hivatal létszáma jelenleg 9,5 fő. 

Az alábbi ügyintézők látják el a négy 

település lakosságát: 

Laczóné Hardi Márta - jegyző a 

hivatal vezetője 

Sótonyi Györgyné (Marika) - szociális 

ügyek, munkanélküliek ellátása, 

anyakönyvi ügyek, 

Horváth Lászlóné (Ági) - adóügy, ha-

gyaték, anyakönyvi ügyek, 

Dormánné Salamon Csilla - adóügy, 

hagyaték 

Balajcáné Pátkai Magdolna – pénztá-

ros 

Béres Judit - adminisztrátor  

Staub Zita - költségvetés 

Turcsek Éva - költségvetés  

Bek Józsefné (Margit) - költségvetés  

(4 órás) Várda anyakönyvi ügyek  

Szukics Sándorné (Erzsi) - képviselő-

testületi ügyek, anyakönyvi ügyek 

 

2013. január 1-től az önkormányzat 

a HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATALHOZ tartozik. Úgy gondoljuk 

az átállás elég zökkenőmentesen si-

került. Nyilvánvaló, hogy ilyen eset-

ben problémák merülhetnek fel az 

ügyintézés menetében, ezért elné-

zést kérünk, és igyekszünk a hibákat 

minél előbb orvosolni. Kérjük megér-

tésüket, ha bármi probléma felme-

rül, azonnal keressék fel az önkor-

mányzatot. 

A járási hivatalhoz átkerült feladato-

kat a települési ügysegéd segíti kö-

zségünkben.        

                         Képviselő-testület 

Hetesi Közös Hivatal  

ügyfélfogadási rendje: 

 

Hétfő:  13.00 – 16.00 

Kedd:  9.00 – 12.00 

Szerda: 9.00 – 15.00 

Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás 

Péntek: 9.00 – 12.00 
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Köszönjük Bodrog Község lakosságának 

bizalmát, melyet igyekszünk magas szín-

vonalú ügyintézéssel meghálálni. 

Hetes, 2013. február 13. 

 

Tisztelettel:  
Laczóné Hardi Márta jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benyújtható kérelmek, nyomtatvá-

nyok: 

 

 Időskorúak járadékának megállapí-

tása 

 Egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság megállapítása 

 Közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapítása 

 Ápolási díj megállapítása 

 

 

Ügyfélfogadási rend: 

 

Bodrog szerda: 9.00-11.00 

Csombárd kedd 9.00-11.00 

Hetes hétfő: 8.00-16.00 

       péntek: 8.00-13.30 

Várda csütörtök: 9.00-11.00 

 

Bővebb információt a 

www.somogy.gov.hu  

oldalon találnak. 

Landek Tamás települési ügysegéd

 

Települési ügysegédek által ellátott feladatok felsorolása 
 

 A kialakított ügyfélfogadási rendnek megfelelően ügyfélfogadást tart a 
székhely településen és a hozzá tartozó többi településen. 

 Befogadja az állampolgárok kérelmeit, beadványait eljuttatja a területi-
leg illetékes kirendeltség, illetőleg a törzshivatal iktatást végző munka-

társához. 

 Segítséget nyújt az állampolgároknak a kérelem-nyomtatványok kitölté-
séhez, tájékoztatja őket az ügyintézés módjáról, az eljárás lefolytatásá-

ról. 
 Szükség esetén segítséget nyújt az állampolgároknak más – nem a já-

rási hivatal hatáskörébe  
tartozó – ügyeik elintézésében. 

 
 

 
 

Elérhetőségeink: 

 

 Telefon: 82/585-020 

Fax: 82/458-089 

Email: hetes@somogy.hu 

 

 

http://www.somogy.gov.hu/
mailto:hetes@somogy.hu
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Start Mintaprogram 

2013. évben a közfoglalkoztatás teljes rendszere minőségi változáson esik át, kiemelt 

szempont az értékteremtő, hasznos munkavégzés. 2013-ban is sikeresen pályáz-
tunk a közmunkaprogramokra.  

 
1. A mezőgazdasági program március 1-től indul napi 8 órás munkaidővel 9 főre. 

Azokat a személyeket lehet alkalmazni, akik eddig is részt vettek a programban, mert 

velük már képzési szerződést írtak alá, de ez nem azt jelenti, hogy akinek nem felel 

meg a munkája, nem lehet elküldeni a programból. (Ezt csak azért közlöm, hogy csak 

azok munkája biztosított, akik a munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat betartják, 

és megfelelően elvégzik a rájuk bízott feladatot). 

2. Speciális értékteremtő programra is pályáztunk (ez a start mintaprogram ki-

szolgáló helyiségek tisztasági meszelését takarja), márciusban indul, ez két hónapos 

időtartalmú 8 órás munkaidővel 3 fő-re. 

Mindkét program 100%-os bér és járuléktámogatásban részesül, a dologi költséget 

pedig elfogadták a pályázatban benyújtottak alapján. A mezőgazdasági program be-

ruházási és dologi költsége 2.323.159 Ft, a speciális programé pedig 196.744 Ft. 

3. A belvízelvezető program is indul 100%-os bér- és járuléktámogatással, 10 

hónapra, 3 fő részvételével. A dologi költségeket a pályázatban meghatározottak sze-

rint kapjuk. 

Ezeknek a lehetőségeknek nagyon örülünk, mert néhány család megélhetéséhez hoz-

zájárulhatunk.                                                                                                                                          

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás erre még a keretszámot nem kaptuk 

meg, de remélhetőleg ez is indul hamarosan. Ez a foglalkoztatás napi 6 órás lehet, 5 

hónap időtartamig. Előzetes információk alapján 2 főt vehetünk fel, a következő fela-

datokra: 

- A korábbi években is vállalt feladatok elvégzése 

- Intézmény-karbantartási feladatok 

- Természeti és lakókörnyezet védelme, tisztán tartása 

- Intézmények kisegítő munkái 
 

Munkaerő-piaci célcsoport a halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyet-

tesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogo-

sult álláskeresők.   

 

Sütő Ervinné 

polgármester 
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Régen volt, hogy is volt? 
Suskovics Istvánnéval az előző lapszámban készítettem interjút, amikor kiderült, hogy 2012. 

októberében betöltötte a 90. életévét.  

Szerencsés Erzsébet (Bözsi néni) 1922. október 30. született Újvárfalván. Édesanyja Horváth 

Anna főleg a nagycsaláddal volt elfoglalva, édesapja Szerencsés István földművelő ember 

volt. Nyolcan voltak testvérek. Iskolába Újvárfalvára járt. Fiatalkorában nagyon szeretett kéz-

zel és géppel varrni. Szívesen foglalkozott az állatokkal, de sokat segített a háztartásban és a 

kisebb testvérei körül. 

1942-ben férjhez ment a bodrogri Suskovics Istvánhoz, és az óta itt él. Két fiúk született, Jó-

zsef és István. A háztartás mellett a Termelő Szövetkezetben dolgozott, ha kellett kertészke-

dett, de a magtárban és a halászatban is tevékenykedett. 

Nyugdíjba ment a 70-es években. Egészségi állapota az öregedéssel sokat romlott, de azért 

sokat dolgozott otthon. 1980-ban halt meg férje, azóta özvegyen él, de szerencsére nem 

egyedül, mert szerető fia családja mellette van.  

3 unokája született, az ő felnövekedésüket is közelről élte át.  

Bözsi néni lába beteg, ez nagyon korlátozza a mozgásban. Szeretne még aktívabb lenni, za-

varja, hogy nem dolgozhat, csak nézi a mások munkáját. Ilyen dolgos élet után nehezére esik 

nyugodton ülni, de egészsége nem engedi.  

A magas életkor a családjukban egyébként nem egyedi. Édesanyja 83, apukája 88, egyik idő-

sebb testvére pedig 90 évet élt meg, és öccse is már 80 éves.  

Bözsi néni nem „néz ki” olyanfajta idős embernek, aki teljes mértékben már megelégelte az 

életet és már csak a befejezést várja. Naponta olvasgatja az aktuális megyei sajtót, és szíve-

sen beszélget az ismerőseivel. 

Feltettem neki a kérdést, hogy mennyit szeretne még élni?  

„Amennyit Isten kirendel” – volt a válasz. Isten éltesse sokáig, Bözsi néni!  

                                                             

   Madarászné Nagy Ágnes 
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Családsegítés  

1993. évi III. törvény 64. § (1) A családsegí-

tés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 

illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szo-

ruló személyek, családok számára az ilyen hely-

zethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képes-

ség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

…… 

 (4) A családsegítés keretében biztosítani kell  

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 

tanácsadást,  

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a 

pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás meg-

szervezését,  

c) a családgondozást, így a családban jelent-

kező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését,  

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és cso-

portos terápiás programok szervezését,  

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munka-

nélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási prob-

lémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a 

krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszic-

hiátriai betegek, a kábítószer-problémával küz-

dők, illetve egyéb szociálisan rászorult szemé-

lyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtá-

sát,  

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szol-

gáló közösségépítő, családterápiás, konfliktus-

kezelő mediációs programokat és szolgáltatáso-

kat, valamint a nehéz élethelyzetben élő csalá-

dokat segítő szolgáltatásokat.  

 

 

Egy olyan alapellátási szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszköze-
inek felhasználásával szolgálja a gyermek 
testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a 
már kialakult veszélyeztetettség megszün-
tetését, illetve a családjából kiemelt gyer-
mek visszahelyezését.  

 

Ennek érdekében az ügyintéző felada-
tai: 

   a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését 

biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése. 

 tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, 

mentálhigiénés, nevelési, stb. problémák 

esetén) 

 hivatalos ügyek intézésének segítése 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rend-

szer kiépítése és működtetése 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltá-

rása, azok megoldására javaslat készítése 

 hatósági beavatkozás kezdeményezése 

 javaslatkészítés a gyermek családból törté-

nő kiemelésére 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a telepü-

lésen élő gyermekek szociális helyzetét 

 meghallgatja a gyermek panaszát, annak 

orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést 

 gondozási-nevelési tervet készít 

 környezettanulmányt készít felkérésre 

 A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva 

a gyermekeket ellátó egészségügyi és neve-

lési-oktatási intézményekkel, illetve szolgá-

latokkal – szervezési-szolgáltatási és gon-

dozási feladatokat végez. 

Gondozás:  

 az alapellátás keretében gondozott csalá-

dok havi látogatása, szükség esetén havi 

több alkalommal is  fogadóórák megtartá-

sa 

 feltárt problémák megbeszélése, tanács-

adás 

 tájékoztatás kötelességekről, jogokról, 

támogatásokról  

 hivatalos ügyintézésben való segítségadás 

 kérelmek írása, kérvények kitöltése, to-

vábbítása 

 közvetítés más intézmények, szakemberek 

felé 

 

 

 

 

Családsegítő és Gyer-

mekjóléti szolgálat 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Ügyfélfogadási idő: 
 

Polgármesteri Hivatalban 
minden szerdán 8.00 – 14.00 óra között  

 
Bogdán Istvánné (Piroska)  
Elérhetősége: 30/691-0883 
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Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér 

 

Felhívás 
 

TUDÁSOD A JÖVŐD 

Idegen nyelvi képzés indul szinte INGYEN!  

 

LEHET MÉG JELENTKEZNI!! 

 

 
Jelentkezési feltétel: 18. életévét betöltötte, 

nem áll középiskolával, felsőoktatási intéz-

ménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban – ki-

véve azokat, akik költségtérítéses képzésben 

vesznek részt, ezen képzési programmal párhu-

zamosan nem vesz részt más hazai vagy Euró-

pai Uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és 

informatikai képzésben, 

 

Képzés költségei: A projekt keretében elnyer-

hető támogatás maximális összege 90.000 Ft. 

Minden képzésben résztvevő személy önrész 

befizetésével járul hozzá képzésének díjához. 

Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű tele-

püléseken élők esetében a képzési díj összegé-

nek  minimum 2%-a (1800 Ft), minden más 

esetben minimum 5%-a. (4500 Ft)  

 

A fenti képzés helyszíne: Bodrog, IKSZT 

 

Az IKSZT bővítette szolgáltatásait, mely-

hez elkészítette saját honlapját, melyen a 

legfrissebb információval (programok, 

felhívások, fényképek) szolgál minden 

érdeklődőnek. Az oldal a 

www.bodrogikszt.webnode.hu oldalon 

érhető el. Akinek nincs internet hozzáfé-

rése, az IKSZT-ben térítésmentesen, nyit-

va tartási időben lehetőséget biztosítunk.  

Ezzel párhuzamosan, hamarosan megte-

kinthető lesz Bodrog Község új weboldala 

is, amely mind tartalmában, mint külsejé-

ben meg változik és funkciói is széleskörű-

en bővülnek.  

 

Képzés időtartama: 120 óra (kezdő) angol 

vagy német 

 

Kezdő angol nyelvi képzés várhatóan 2013. 

március közepén indul, heti 2 alkalommal, az 

IKSZT-ben. (Bodrog, Kossuth L. u. 54.) 

 

Tanórák: hétfő, csütörtök 17.00 – 20.00 óra 

között (4 tanóra – 4 x 45 perc)  

 

A 120 órás tanfolyam 2013. július vége felé 

fejeződik be! 

 

A tanórákról nem lehet hiányozni, maximum 10 

%-ban, az e feletti hiányzásokat kötelező pótol-

ni! 

 

Képzést biztosítja: ERLO Interkontakt Bt. 

 

Hogyan pályázhat a nyelvi képzésre? Regiszt-

ráljon a www.tudasodajovod.hu weboldalon!  

Jelezze képzésben való szándékát az IKSZT-

ben, személyesen vagy telefonon! 

 

Információ: Radics Natália, Bajók Gábor 

Tel: 82 / 489 – 071 

 

 

http://www.bodrogikszt.webnode.hu/
http://www.tudasodajovod.hu/
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 Február 22-én, 16.30 órakor iskolai jelmezverseny 
 Március 28 – április 2. között tavaszi szünet  

           
  

 
 
Ismét együtt! 
   
Ha Január, akkor ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Immáron sokadszor.  Ugye most is lesz? Tudjátok már, 
mikor, hol? Lesznek-e buszok? SMS-ek, telefon- és személyes beszélgetések már a hónap elején! 
  
És igen! Lett imahét, lettek buszok, idejüket odaszánt buszsofőrök, akik szállítsák a híveket So-
mogyjád-Osztopán és Bodrog között. És voltak hívek, akik megtöltötték ezeket a buszokat. 
És voltak nyitott templomajtók, imaházak, ahol meleg szeretettel fogadtak bennünket. 
És voltak Istennek áldott eszközei, szócsövei katolikus, evangélikus, református és baptista lelké-
szek személyében, akik szórták az Ige magvát, hirdették Isten szeretetét és kegyelmét, 22-26-ig 

(keddtől-szombatig). 

A hét vezérgondolata: MIT KÍVÁN TŐLÜNK ISTEN? .."Azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szere-
tetre, és légy alázatos Isteneddel szemben." Malakiás: 6: 6-8. 
Minden este tartalmas üzenetet tolmácsoltak lelkipásztoraink. Jó volt ilyen testvéri közösségben 
együtt dicsérni az Urat, épülni, tanulni, s örülni a személyes találkozásoknak, és fogadni egymást 
saját közösségeinkben. 

 
Méltó befejezése volt a hétnek a Bodrogon 
tartott közös ifjúsági alkalom, ahol 
somogyjádi és bodrogi fiatalok voltak együtt 
az IKSZT épületében. 
Hisszük, hogy ez a hét sem múlik el nyomta-
lanul az életünkben! Az Ige megtermi a maga 
gyümölcsét, még közelebb hoz Istenhez, és 
egymáshoz bennünket, s megértettük, s meg 

is éljük, amit Isten kíván tőlünk.  

Jó lenne ezt a fajta közösség-ápolást még sű-

rűbben gyakorolni! 

Köszönet minden lehetőségért Istennek és a 

közreműködőknek! 
   

                                        Dan Gyuláné 
 
 
 
 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
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A foltvarró szakkör foglalkozását 
decemberben, Erdeiné Ria tartotta, 
amelyen szép karácsonyi mintát 
tanultunk.  A januári szakkörünkön 
a táskavarrással ismerkedtünk 
meg. Január 21-én, a Magyar Kultú-
ra napja alkalmából alkotásaink 
kiállítására kaptunk lehetőséget. A 
megnyitón közreműködtek: a bod-
rogi Szivárvány Nyugdíjas Klub, 
Erdeiné Kata, Juhász Gábor, vala-
mint Paróczi Anita. A kiállítás 2013. 
február 28-ig az IKSZT-ben megte-
kinthető, majd az IKSZT honlapján 
lesz látható „virtuális” kiállításként. 
Továbbra is várunk új érdeklődőket 
a csoportunkba. Szakköri klubnap-
jaink minden hónap második kedd-
jén vannak. 

 

2013. január 12-én Osztopánban voltunk 

pótszilveszterezni a környék nyugdíjas cso-

portjaival. Résztvevő klubok: Somogyjád, 

Mezőcsokonya, Alsóbogát, Bodrog, Oszto-

pán.  

Január 21-én a Magyar Kultúra napja alkal-

mából rendezett Patchwork kiállítás megnyi-

tóján szerepeltünk. 

 

2013. február 2-án a már hagyománnyá vált 

farsangi összejövetelen vettünk részt Somogy-

sárdon. 

 

2013. február 9-én a vendégül láttuk a 

csombárdi nyugdíjas klubbot.  

 

PATCHWORK 
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Nem számít, ki vezet most, nem számít, ki vezetett eddig. 

Az számít, ki fog vezetni az utolsó verseny után." 
  

A focicsapatunk egész télen járt Somogyvárra edzésre hetente egyszer, hogy az elkövet-

kező szezonban a lehető legjobbat hozzák ki magukból. A sérült játékosaink meggyógyul-

tak, a többiek pedig kipihenten, frissen állnak neki a szezon második felének. A jelenlegi 

létszám 17 fő. Első meccsüket idegenben játsszák, Zákányban március 3-án. Céljuk ismét 

a dobogós hely megszerzése, amihez mi is kellünk, mert: "A hit nélküli szurkolótábor még a 

győzelemre álló csapattal is elveszíttetheti a mérkőzést." 

Hajrá fiúk!                                                                                          Pamukiné Pintér Diána  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

"Bármilyen tánc során, amelynek örömmel 

átadjuk magunkat, agyunk elveszti a kont-

rollt, és testünket a szívünk irányítja to-

vább." Minden héten kétszer jövünk össze 

általában kedden és szombaton. Nagyon jó a hétköznapok gondjainak pillanatnyi elfelejté-

sére, mely egyben testi-lelki kikapcsolódás. December 18-án évzáró karácsonyi partit szer-

veztünk az oktatónkkal, Petrával. Sokan összejöttünk, mindenki hozzájárult valamivel a 

hangulathoz. Ezen a napon egy teljesen új karácsonyi zenére zumbáztunk, télapó sapiban 

(amit ajándékba kapott mindenki és elég viccesen néztünk ki). Aztán kezdődött a buli, 

jókat beszélgettünk ettünk-ittunk, és karácsony lévén az ajándékozás sem maradt el. Pet-

ra mindenkinek készült kis ajándékkal, és mi is megajándékoztuk őt. Minden alkalommal 

elfáradunk, de ez jóleső fáradtság, és mindig nagyon várjuk a következő alkalmat, amikor 

együtt táncolhatunk, a megújuló zenékre és koreográfiára. Minden új érdeklődőt szere-

tettel várunk! Sohasem késő elkezdeni!    

                                                                              Pamukiné P. Dia  

 

Életmód klub 
Zumba 
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BODROGI  
HÍRMONDÓ 

 

Megjelenik kéthavonta 

 

Kiadja:  

Bodrog Község  

Önkormányzata  

 

Szerkeszti: 

Bodrog IKSZT 

Szerkesztőségi cím: 

Bodrog, Kossuth L. u. 54. 

 

 

 

 

 

Tihanyi Györgyné – Horváth Mária 

Somogytúr, 1930.09.01 – Kaposvár, 2012.12.11 

 

  

 
 

 

Bodrogi Milán Benett 

2013.02.08 
 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

KÖSZÖNET Óvári Róbert intézményvezetőnek, aki által Bodrog lakossága (több, mint 30 

fő) részt vehetett 2013. február 16-án az ingyenes csontritkulás szűrésen. A vizsgálatra a 

Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthona szervezésében a kastélyban került sor. 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Bodrog Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a tulajdonában lévő 

 alábbi eszközöket értékesíteni kívánja: 

 

Számítógép konfiguráció 2 db (használaton kívüli, működőképes) – 15.000 Ft / db  

Monitor 2 db – 5000 Ft / db 

DVD író (számítógépbe való) 2 db -   

DVD olvasó (számítógépe való) 1 db – 

CD olvasó (számítógépbe való) 1 db -   
 

Jelentkezni lehet Bajók Gábornál.  Több jelentkező esetén a képviselő – testület dönt.  

Ez itt az  

Ön hirdetése!  
 

Lehetősége van a kéthavon-

ta megjelenő  

Bodrogi Hírmondóban hir-

detni. 

 

 Információ:  

Sütő Ervinné polgármester 

 

Tel: 489 - 071 
 

BODROG KÖZSÉG KÖNYVTÁRA 
új épületben az IKSZT-ben található! 

 

Új nyitva tartási ideje: 

Naponta 10.00 – 18.00 óra között 

Továbbra is ingyenes a beiratkozás! 

Ingyen kölcsönözhető: 

- könyv 

- DVD film és mese 

Ingyenes szolgáltatások: 

- Internetes keresés 

- kéthavonta családi és gyermek programok 

 

Információ: www.bodrogikszt.webnode.hu 

Tel: 82 / 489 - 071 

 

http://www.bodrogikszt.webnode.hu/

