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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.(péntek) 

 

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 2014. március 7-ig (péntekig).  

(Pintér Róbertné, Radics Natália, Bajók Gábor) 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

A bál alkalmával tombolára sorsolásra 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 
 

Bemutatkozik a jegyző 3. oldal 
 

Adózási tájékoztató 5. oldal 

Elismerő kitűntetés 7. oldal 

Bodrog sportéletéről 8 – 9. oldal 

„Bölcsesség kezdete” Óvoda, 

 Általános- és Zeneiskola 10. oldal 

95 év titka 11. oldal 

Szivárvány Nyugdíjas K. 12. oldal 
 

SAS Alapítvány 13. oldal 

Bodrogi Önkéntes Tűzoltó 

 Egyesület 14. oldal 

Sport 15. 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 2014. február 28-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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P Á L Y Á Z A T O K 

ÚJ FALUGONDNOKI BUSZ 

Bodrog Község Önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2013. 

novemberben benyújtott pályázatán nettó 10.000.000 Ft támogatást nyert új falugond-

noki busz vásárlására. 

 

Bodrogi Templomért Közhasznú Alapítvány 
 

Az alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatáskezelő felé benyújtott pályá-

zatán 300.000 Ft támogatást nyert a 2014-es évre.  
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Dr. Lukács Zoltán 

vagyok, 2014. feb-

ruár elsejétől dol-

gozom a Hetesi 

Közös Önkormány-

zati Hivatal jegyző-

jeként. 

Kaposváron szület-

tem, ahol a feleségemmel és a szüleimmel élek 

egy családi házban. A kaposvári Táncsics Mihály 

Gimnáziumban érettségiztem, majd a Gábor 

Dénes Műszaki és Informatikai Főiskolán infor-

matikus mérnöki végzettséget szereztem. Né-

met és angol nyelvből „C” típusú középfokú 

nyelvvizsgával rendelkezem. A Közigazgatási 

alapvizsgát 2005-ben a szakvizsgát 2006-ban 

tettem le, mindkettőt kiválóan megfelelt minő-

sítéssel. 

A Somogy Megyei Önkormányzat Szolgáltató 

Szervezeténél (SOMSZOLG) kezdtem dolgozni 

informatikusként. Munka mellett tanultam Pé-

csi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán, ahol 2008-ban jogászi végzettséget sze-

reztem. 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban 

2005 májusától dolgoztam, ahol előbb választá-

si referensként, választási irodavezetőként, 

majd a Főjegyzői Titkárság főosztályvezetője-

ként dolgoztam. 

A főosztályvezetői kinevezéssel egyidejűleg 

megbízást kaptam a Somogy Megyei Területi 

Választási Iroda jogi helyettesi valamint a So-

mogy Megyei Védelmi Bizottság titkári feladata-

inak ellátására is. 

Mint a Somogy Megyei Területi Választási Iroda 

jogi helyettese a megyei főjegyző távollétében 

képviseltem a hivatalt az Országos Választási 

Iroda értekezletein, továbbképzésein.  

 

A választások alkalmával a fő feladataim egyike  

a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

üléseinek, döntéseinek előkészítése valamint az 

ülésekről jegyzőkönyvek készítése volt. 

Szakmai sikernek tekintem, hogy a Somogy Me-

gyei Választási Bizottság döntései ellen benyúj-

tott jogorvoslati kérelmeket, mind az Országos 

Választási Iroda, mind a Somogy Megyei Bíró-

ság elutasította és a bizottság határozatait 

helyben hagyta. 

A választásokra történő felkészülés során, elő-

adásokat, továbbképzéséket tartottam a So-

mogy Megyében működő helyi választási irodák 

vezetői részére és megyei szinten koordináltam 

a választások sikeres lebonyolítását. 

A Somogy Megyei Területi Cigány valamint 

Horvát Kisebbségi Önkormányzatok tekinteté-

ben testületi referensként végeztem a munkám 

és a megyei főjegyzőt helyettesítettem a ki-

sebbségi önkormányzatok testületi ülésein. 

A megyei önkormányzatot követően Siófokon a 

Polgármesteri Kabinetben dolgoztam jogász-

ként, majd 2013. május 27-től a Kéthelyi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, a szék-

helytelepülés mellett Balatonújlak tartozott a 

közös hivatalhoz. 

A közigazgatási, jegyzői munkakör számomra 

mindig igazi hivatás volt, ezért megtiszteltetés 

számomra, hogy az évek során megszerzett 

szakmai tapasztalatomat jegyzőként Hetes, 

Csombárd, Bodrog és Várda települések fejlő-

dése érdekében hasznosíthatom. Fontosnak 

tartom a céltudatosságot, a precizitást, és 

megoldás orientált vagyok. Hiszem, hogy tar-

tós eredményt csak a felkészültség, a kitartás, 

a türelem és – különösen a mi szakmánkban – 

a lelkiismeretesen végzett munka hoz. Szá-

momra minden feladat kihívás, amelynek lelke-

sedéssel és megfelelő szakmai alázattal kell 

megfelelni. 

BB EE MM UU TT AA TT KK OO ZZ II KK   AA ZZ   ÚÚ JJ   JJ EE GG YY ZZ ŐŐ  
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Napjainkban egyre inkább hangsúlyt kap a 

közigazgatás szolgáltatás jellege, ezért egy korszerű 

önkormányzati hivatalnak az alapkövetelményeken 

túl biztosítania kell az átláthatóságot, a 

hatékonyságot, valamint az ügyfélbarát jelleget. A 

munkám során – a közös önkormányzati hivatal 

dolgozóival együtt – törekedni fogok a lakosság 

folyamatos, naprakész és udvarias tájékoztatására, a 

szakszerű, kulturált és humánus ügyintézésre, 

mindenekelőtt a jogszabályok és az ügyrend 

érvényre juttatására. 

Nagyon fontos, hogy az ügyfél elégedett legyen és 

problémái a lehető leghamarabb, minél 

rugalmasabban, és ügyfélbarát módon kerüljenek 

megoldásra. 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

 

 

 

 

 
 

Munkatársak: 

Balajczáné Pátkai Magdolna - pénztáros  

Turcsek Éva – pénzügyi főelőadó    

Pelőcz Sándor – pénzügyi ügyintéző 

Sótonyi Györgyné – szociális ügyintéző 

Kiss Istvánné – pénzügyi vezető 

Dormánné Salamon Csilla – adó ügyek 

Horváth Lászlóné – adó ügyek 

Kiss Anett Fanni – igazgatási fogalmazó 

Béres Judit – igazgatási ügyintéző 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség:  

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Telefon: 82/585-020; 82/585-021  

FAX: 82/485-089 

Ügyfélszolgálati idő:  

Hétfő: 13.00-18.30  

Kedd: 9.00-12.00  

Szerda: 9.00-15.00  

Csütörtök: -  

Péntek: 8.00-12.00 

 

 

dr. Lukács Zoltán  jegyző fogadóórája Bodrogon  

csütörtökönként: 10.00 – 12.00  
(amennyiben nincs más hivatalos elfoglaltsága) 

Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatala 

Hatósági Osztály 

Kaposvári Járási Hivatala 
 

Ügyfélfogadás Bodrogon: 
Kedd 9.00 – 12.00 

 
Ügysegéd:  

Landek Tamás 

Tel.: 06–70–6988–920  
 

FALUGAZDÁSZ 

 

Hercegfalvi Tibor 
 

Fogadóóra:  

 

kedd 11.00 – 12.00    

 

Tel:  

06 – 30 – 2353 – 114 

 

Helye: IKSZT 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 

Madarászné 

Nagy Ágnes 
 

Fogadóóra: 

szerda 8.00 – 12.00 

 

Tel.: 06 – 20 – 469 – 7644 

 

 

Helye: Polgármesteri 

Hivatal 
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Adózási tájékoztató  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az előző évhez képest nem történt változás – a 

korábbi Képviselő – testületi  határozatnak megfelelően – lakásonként / lakótelekre tulajdononként 

6.000 Ft / egység adóztatott. 

         Azok a magánszemélyek, akiknek az adóköteles vagyontárgyaiban (lakás-ingatlantulajdon, 

gépjármű tulajdon, üzemben tartásában) változás áll be az adóév folyamán, adóbevallást kell tenniük 

az eladást vagy a tulajdonszerzést követően a törvényi előírások szerint. 

 A gépjárműadóban egységes közös alkalmazással adóznak a gépjármű tulajdonosok, 

üzembentartók. 

 A helyi iparűzési adó vonatkozásában szintén nem történt változás az adó mértéke továbbra 

is 2%. 

 Fontos, hogy azok az őstermelőknek, akik a 600.000 Ft árbevételt akár 1 Ft-tal is 

meghaladják, minden év május 31-ig adóbevallást kell tenniük a helyi adóhatóság felé. 

 

 
Az adóbevalláshoz szükséges formanyomtatványok a Bodrog Önkormányzatánál, vagy a Hetesi 

Közös Önkormányzati Hivatalban átvehetők. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon adózók, akik többszörös megkeresés ellenére is elmulasztották a 

valódi adóazonosító jelük megadását mulasztási bírsággal sújthatók 2014-től, ezért kérjük az 

adóazonosító jel pontos megadását. 

A lakosságnak az adótárgyak után adónemenként kell fizetnie az adózóértesítőben kiközölt és 

kivetett adókban. Az adó alanya az értesítőben közölt és számlamegjelöléssel ellátott évi adó  

legalább 50%-ának megfizetését március 17-ig pótlékmentesen teljesítheti. Az évi adó második 

feléről újabb értesítést kap a nyár végén, melyet 2014. szeptember 15-ig lehet pótlékmenetesen 

befizetni. 

           Az adózó értesítőn szerepel a számlaszám, amire átutalással is lehet fizetni. Annak érdekében, 

hogy azok a külföldi állampolgárok, akik pótlékmentes fizetési határidőben nem tartózkodnak 

Magyarországon az adófizetési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni, az értesítőben megadjuk a 

számlaszámon túl a nemzetközi utaláshoz szükséges IBAN számot illetve a BIC (SWIFT) kódokat. 

Gyakori gondok: 

 a gépjárművek eladását követően, az eladó nem megy be az Okmányirodába bemutatni 

az adás-vételi szerződését, pedig erre is törvényi kötelezettsége van. 

 lakótelekre is vonatkozik a kommunális adó fizetése! 

dr. Lukács Zoltán jegyző 
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Bodrog IKSZT nagyon sok szeretettel vár mindenkit a „Kultúrházak Éjjel – 
Nappal” című országos rendezvény bodrogi helyszínén, ahol fő téma az 

egészség megőrzése. 

Program időpontja:  2014. március 1. szombat, 1400 óra 

Helyszín: Művelődési ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programok alatt a gyermekek részére játszósarkot felügyelettel biztosítunk! 

Zárásként latintánc bemutató Forgács Petra vezetésével, majd a vállalkozó kedvűek ki is 

próbálhatják. 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

********************************************************************************************* 

2014. február 15-én az IKSZT 

szervezésében mandalakészítés volt 

Afangide Beáta vezetésével. A 

programra érkezett gyerekek és 

felnőttek miután elkészítették saját 

mandalájukat, farsangi fánkot ehettek. 

A fánkokat Sebrek Lászlóné és Zsiros 

Györgyné sütötte. 

 

Élj egészségesen! 

 

Előadások: 

☺ Gárdonyi Mihály: Szűrővizsgálatok 

szerepe a megelőzésben 

☺ Sovány Krisztina: Gyógynövények 

jótékony hatása 

☺ dr. Olcsvai Antal: Egészségünk 

megőrzése 

☺ Paróczi Zsolt: Lelki egészségünk 

megőrzése 

☺ Szép József: Egészséges láb – jobb 

életminőség 

☺ Ódor Tünde: Masszázs előnyei 
 

Egyéb programok: 

 

☺ hallás vizsgálat 

☺ vérnyomás, vércukor és 

koleszterinszint mérés 

☺ családi patika átvizsgálása a 

Tüskevár Patika segítségével 

☺ gyógy masszírozás 

☺ tanácsadás az elhangzott témákkal 

kapcsolatosan 

☺ lábegészségügyi tanácsadás 
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ELISMERŐ KITÜNTETÉS PINTÉR RÓBERTNÉNAK 
 

November 27. Véradók Napja Magyarországon 

  A jeles napot a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, 1988 óta ünnepeljük hazánkban. A Magyar 

Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat ezen a napon tartotta Véradók napi, központi ünnepségét 

Budapesten. Az évente megrendezett eseményen sokszoros véradók, több éve a véradásszervezésben 

tevékenykedők, véradóbarát munkahelyek és a véradó-mozgalom támogatói részesültek elismerésben. 

Idén összesen hatvanan. Kiemelkedő önkéntes véradásszervezői munkáért húszan kaptak „Véradó 

Mozgalomért” Ezüst Emlékérem kitüntetést. A díjátadó háziasszonya Barabás Éva, az RTL KLUB 

műsorvezetője volt.  

  2013-ban Pintér Róbertné Andrea két elismerő kitüntetést 

kapott a lelkiismeretes és odaadó munkájáért. Azt hiszem, 

nagyon büszkék lehetünk rá! 2013. november 27-én, 

Budapesten köszönték meg a szervezői munkáját (Somogy 

megyét képviselte) a Stefánia Palota a Tükör termében 

csodálatos körülmények között. Az ünnepségen Dr. Göndöcs 

Zsigmond a Magyar Vöröskereszt elnöke tartott beszédet, 

melynek legfontosabb üzenete a következő mondat volt: „A 

véradás is egy fajta vallás, mert ezeket az embereket a hit 

vezéreli cselekedetükre”.  

A Somogy Megyei Szervezet is elismerte a Magyar 

Vöröskereszt bodrogi szervezetében végzett szervezői 

tevékenységét. Az ünnepség 2013. november 29-én a Kapos 

Hotel Kristálytermében volt. 

    Andrea nagyon örült a kitüntetésnek, továbbra is végzi 

önzetlenül, lelkiismeretesen a munkáját úgy, ahogy eddig is 

tette. Ezúton szeretne köszönetet mondani az aktív véradóknak, illetve azoknak is, akik a koruk, 

betegségük miatt már nem tartóznak az önkéntes véradók közé. 

 

 

„Vannak idők, amikor a saját fényünk kialszik, és egy másik embertől kapott szikra kell, 

hogy újra lángra kapjon. Mindannyiunknak jó okunk van rá, hogy mélységes hálával 

gondoljunk azokra, akik fellobbantották bennünk a lángot.” 

Pamukiné Pintér Diána 

Buzdítunk minden egészséges embert, aki csak teheti, menjen el véradásra! 

1 egység vér, három ember életét mentheti meg! 
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B o d r o g  s p o r t é l e t é r ő l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A testnevelés, testedzés fontosságára már 

régóta próbálják felhívni az emberek figyelmét 

a szakemberek. A XX. század legnépszerűbb 

sportja a labdarúgás lett, ezt községünkben is 

sokan szerették és művelték. Az idősebbektől 

tudom, hogy Bodrogon már az 1930-as évek 

végén volt úgynevezett levente bajnokság. A 

mérkőzések az egykori csendőrpihenő, majd a 

tűzoltószertár mögötti erdőben kialakított 

területen, a „régi pályán” folytak. Ma már 

erdővel telepített újra. Mikor e sorokat írom, a 

csendőrpihenő is már lebontatott.  

 

Megemlítenék neveket, akiknek jól ment a játék 

és még mindig emlékeznek rájuk a falubeliek: 

Mezriczky Imre, Buzsáki Kálmán, Tuli József, 

Mikola István, Langmár Ferenc, Matucza István, 

Bogdán István, Bogdán Imre, Bogdán János, 

Rádics János, Tuli János, Györei Sándor, Présel 

János, Cziráki Lajos, Szávics János. 

 

A II. világháború nemcsak a versenysportban, 

hanem a falvak sportéletében is törést okozott. 

Újra kellet szervezni a bajnokságot. A „Somogyi 

Néplap” sporttudósításaiból állítottam össze egy 

statisztikát Bodrog szerepléséről. Nem is volt más 

fórum erre, mivel az egykori jegyzőkönyveket a 

szövetség nem őrizte meg. A 

csapatösszeállításokról így sajnos nagyon keveset 

lehet már megtudni, de a jó játékosokból most 

sem volt hiány. Egypár név ezekből az időkből: 

Fehér Sándor, Matucza Ferenc, Pamuki János, 

Pamuki József, Sárdi József, Németh József, 

Zoltán József, Sárdi Imre, Surugli Jenő. Az 

öregebbek közül még mindig aktív Matucza 

István és Tuli János.  

 

Sütő Feri bácsi elbeszéléséből tudom, hogy 1950 

körül Tuli János abbahagyta egy időre a játékot. 

Ekkor nem tudott megszerveződni a csapat, és 

kimaradt a bajnokságból. No de ez nem tartott 

sokáig, ezt bizonyítja a Somogyi Néplap 1952. 

január 16-án megjelent cikke is.  

 

 

Csapatkép az 1940-es évek elejéről 
 
Balról – jobbra: Szávics János, Mezriczky Imre, 

Buzsáki Kálmán. 
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Csapatkép 1950-es évek elejéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1952 

Megindult a falvakban a sportkörök alakítása. Bodrog is nevezett a bajnokságban, ami akkor tavasz - 

ősz rendszerben zajlott. A forduló március 12-én indult, de több csapat felelőtlenül működött, nem 

jelentek meg a mérkőzéseken, ezért törölve lettek. „Béke és Szabadság” csoportot alakítottak ki a 

szervezők, Bodrog a Béke csoportban volt. Hét csapat küzdött a pontokért, a 6. forduló után Bodrog a 

6. helyen állt. A tabellát a Kaposvári Bástya vezette, a bajnokság végeredményét nem írta meg a lap. 

1952. augusztus 31-én „Falusi kupa” néven szerveztek egy tornát, Bodrog nevezett és a kaposvári 

csoportba került. Ellenfelei: Lengyeltóti, Kaposfő, Somogysárd, Magyaregres, Kaposfüred, 

Somogyjád és Pusztakovácsi volt. Az első forduló Lengyeltóti - Bodrog 5:1. A tornagyőztesről nem 

tudósított az újság. Nem mehetünk el szó nélkül azon tény mellett, hogy a csapat az induláskor 

Rádics Sándor bácsitól kapott 5000 Ft kölcsönt, hogy szerelést tudjon venni. Az összeg törlesztését a 

játékosok megígérték, de a végkifejlet már nem ismert.  

Pár név a játékosokból: Mezriczky István, Péterfai Ferenc, Rádics Károly, Horváth István, Nád 

István, Puskás Zoltán, Kovács János, Apáti László, Gombos István, Györe Ferenc, Sütő Ferenc, 

Kovács Rudolf, Surugli József. 

1953 

1953 – ban nevezett Bodrog, de az első mérkőzésük elmaradt, mert nem jelentek meg Nagybajom 

ellen. Négy forduló után a hetedik helyen állt a csapat, nyert mérkőzés hiányában. Első Kaposfő 

együttese volt, a bajnokság végére Bodrog visszalépett. Szeptemberben ismét volt „Falusi Kupa”, de 

Bodrog nem nevezett. Ebben az évben született meg az a szövetségi döntés, hogy csak az a játékos 

vehet részt a mérkőzéseken, aki átesett sportorvosi ellenőrzésen, és ezt minősítési könyvben igazolni 

tudja.  

Összeállította: Apáti László 

Folytatjuk! 

Álló sor balról – jobbra: Pintér János 

(civilben), Zoltán József, Bogdán István 

(civilben), Buzsáki Kálmán, Matók 

György (civilben), Németh József, Kele 

Albert (civilben), Varga Sándor, Matucza 

István. 

 

Térdelő sor balról – jobbra: Czompó 

(Somogyjádról), Tuli János, Csali István 

(Somogyjádról). 

  

Elől: Sipos László, Fehérvári Géza, Sárdi 

János. 
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Iskolai események:  

 

Téli szünet után megkezdődött az utolsó hajsza a jobb félévi osztályzatokért. Osztályozó konferencia 

január 17-én volt, ez után kapták meg a tanulók a jól megérdemelt félévi bizonyítványokat. Túl vagyunk 

az első félév nehézségein és örömein is, újult erővel kezdtük meg a második félévet. A napokban zajlik a 

8. osztályosok középiskolai jelentkezése.  

Alapfokú Művészeti Iskola növendékei a már hagyományossá vált félévi növendék koncerteken mutatták 

be eddig megtanult ismereteiket. Nagyon szép és üdítő koncerteken vehettünk részt február első hetének 

minden estéjén, köszönet a felkészítő tanároknak!  

 

Óvodásaink február 13-án, csütörtökön tartották jelmez – báljukat, melyről Albert Edit óvónő így 

számolt be: "Idei jelmezes mulatságunkat színesítette egy kedves anyuka meglepetése: kívánság szerint 

kifestette kicsiknek (és az óvónéniknek) az arcát is, ezzel még nagyobb mosolyokat csalva az arcokra. 

Szemmel láthatóan mindenki vidám szívvel, teli pocakkal (a sok – sok finomsággal és házi 

süteményekkel) térhetett haza. Sikerült igazi családias, dínom – dánomos, táncolós – ugrálós, közös 

játszós – beszélgetős légkört teremteni. Természetesen csakis a kis jelmezeseink segítségével, akik között 

akadtak Piroskák, Pókemberek, természetesen hercegnők is, valamint még a Mikulás is megjelent ezen a 

rendhagyó alkalmon Tavasztündér társaságában. Köszönjük mindenkinek a részvételt!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai programok: 
 

 Február 18. Agóra Kulturális Kp.: 

Pöttöm Panna c. előadás megtekintése 

 Március 4. Leendő elsősök 

iskolalátogatása 

 Március 19. Óvodai nyílt nap 

 

Iskolai programok: 
 
 Február 28. Iskolai jelmezbál  

 Március 12-17. Tanítási szünet 

 Március 19. Iskolai nyílt nap 

 Április 7-8-9. Beiratkozás az első osztályba  



   11                2014. február 
 

  

 

  

 

 

Aranka néni Bodrogon, a bolt - kocsma melletti 

nagy házban él, hivatalosan Nagy Eszternek 

hívják, csak menet közben lemaradt a második 

neve, amelyen mindenki ismeri. Mezőcsokonyán 

látott napvilágot 1919. március 1-én, ott töltötte 

gyermekkora egy részét, iskolába ott is járt, illetve 

Bodrogra is, Nagy Imre tanító úrhoz. 

A 40-es évek végén került településünkre, 

pontosabban Hidegérbe, majd pedig 1972-ben 

költöztek mai otthonukba. Aranka néni a 

Termelőszövetkezetben, férje pedig Budapesten, 

építőiparban dolgozott. Mivel férje „hetelt” sokat 

volt egyedül, így látta el gyerekeit és a munka 

mellett a baromfit, sertést, teheneket nevelt. 

Teljesen természetes volt neki az, hogy 

megélhetésük miatt folyamatosan dolgozik, 

szívesen végzett kerti munkákat is: ásózott, 

vetegetett, kapált, betakarított, és szőlőt művelt.  

 

    Nagyon hamar egyedül maradt, mivel férje 

1959-ben elhunyt, tehát többet élt már egyedül, 

mint a párjával! Így a szorgalma, kitartása vitte 

tovább a nehéz helyzetekben is. 

A sok munka mellett kevés szabadidejében, vagy a 

téli időszakban szobanövényeit szerette gondozni, 

varrogatott, és sok időt töltött ismerősökkel, 

barátokkal, akikkel vagy náluk, vagy másnál 

összejöttek beszélgetni, ahogy azt otthon is látta.  

Sajnos kortársai, az akkori barátok, jó ismerősök 

már nem élnek. Nyugdíjba ment 58 évesen, még 

egészségesen, de a később a betegségek őt sem 

kerülték el; szívbetegséggel, cukorbetegséggel él 

együtt, érszűkülete van, trombózisa volt többször, 

hallása nagyon tönkre ment, „nem megy a 

gyorsjárat” mondja az elgyengült lábára, nagyon 

nehezen mozog. Saját magának még főzöget (!), 

nagyon szereti a gyümölcsös joghurtot, a 

gyümölcsöket, tésztás ételeket. Az unokák, 

dédunokák mellett már ükunokája is van. Jelenleg 

fiával, Józsival él, aki segíti őt mindennapjaiban.  

Természetesen feltettük a klasszikus kérdést is: 

hogyan lehet ilyen sokáig élni?  

A válasz az volt, hogy folyamatosan elfoglalni 

magát az embernek, a nehézségek, betegségek 

mellett is dolgozni, nem bánkódni, hanem azon 

gondolkodni, hogy mi mindent kell megtenni a 

következő napon is. Emellett Aranka néni 

felmenői között sokan voltak, akik hasonlóan szép 

kort éltek meg. Ebből adódott a következő kérdés 

is: szeretné-e megérni a 100. születésnapját? Az 

válasz nemleges volt, mivel betegsége nagyon 

lekorlátozza, nem tud már mozogni és dolgozni 

sem!  Jó volt látni a még most is vidám idős nénit, 

aki nagyon sok munkába nem beleunt, hanem 

életének fő mozgatója volt, még most is szívesen 

dolgozna, ha tehetné.    

                                         Madarászné Nagy Ágnes 

95 év titka: a munka! 
 

Fotókat készítette: 

Juhászné Fodror Andrea 
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FOLTVARRÓ SZAKKÖR 
 

 

A foltvarró szakkör nagy 
lelkesedéssel kezdte meg a 
2014-es esztendőt. A 
klubnapok ideje nem 
változott, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk minden 
hónap második keddjén 17.00 
órától az IKSZT-ben. 

 
Kovács Viktorné 

szakkörvezető 

2014. évi programtervek 
 

Január: pótszilveszter, évnyitó taggyűlés 

Február: kistérségi klubvezetők 

találkozója, somogysárdi farsangolás, az 

osztopáni Rozmaring és a mezőcsokonyai 

Nefelejcs nyugdíjas klubok vendéglátása 

Március: Nőnap, negyedéves névnapok 

megünneplése, 1848. március 15. 

emlékére műsoros megemlékezés, 

Kistérségi vezetőség választás Kaposváron 

Április: somogysárdi Ezüstfenyő 

Nyugdíjas Klub vendéglátása, Készülődés 

a Kistérségi bemutatóra, húsvéti 

tojásfestés, locsolkodás 

Május: májusfaállítás, majális a faluban, 

Kistérségi bemutató Jákóban, fürdőzés 

Kaposváron 

Június: kirándulás Badacsonyba, Balatoni 

fürdés 
 

A nyugdíjas klub nagyon sok 

szeretettel vár minden 

érdeklődőt!  

Klubnapjaink minden hónap 

első hétfőjén 14.00 órától van 

az IKSZT-ben. 

Táskai Jánosné klubvezető 
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Az elmúlt év áprilisától nagyon mozgalmasan telt az idő alapítványunkban. Az év során a rendszeres 

élelmiszerosztás mellett további támogatásokkal is tudtunk segíteni családjainknak. Jelenleg 16 családot, 

és egyben 47 gyermeket támogatunk rendszeresen. 

Tavasszal 200 db előnevelt csirkét osztottunk szét a rászorulók között, melyet egy keltető üzem 

adományozott számunkra, és a felnevelésükhöz szükséges takarmányt két helyi vállalkozó ajánlotta fel.                                                                                                                                                                             

Az elmúlt évben sikerült szerveznünk egy jótékonysági veteránjármű találkozót Balatonbogláron, melyen 

a Somogyi Veteránjármű Barátok Egyesületének tagjai vettek részt, ezáltal tudtunk további 

élelmiszeradománnyal segíteni ezeknek a szegénységben élő embereknek. A nyár folyamán egy 

ismeretlen támogató által lehetőségünk nyílt arra, hogy 30 gyermeket és szüleiket elvigyük Bikalra a 

reneszánsz élményparkba egynapos kirándulásra teljes ellátással. Két alkalommal rendeztünk ruhaosztást 

a családok részére. Ekkor a családok képviselőiért elmegyünk, és a helyszínre szállítjuk őket, ill. az 

alkalom végén a kiválogatott ruhákkal együtt haza is visszük őket. Nagy segítséget kapunk ehhez 

gyülekezetünktől, nemcsak a buszok és sofőrök biztosításában, hanem a helyszín és a pakolás terén is. 

Karácsonykor pedig közel 100 fő részére rendeztünk egy ünnepséget, melynek keretében mindenki 

számára személyes karácsonyi ajándékot adhattunk át, elhangzott Isten üzenete, tanultunk együtt egy 

gyerekéneket (Kicsi vagyok, de nagy a hitem, Jézus az én mesterem…), melyet Balogh Péter tanított meg. 

Madarász Dezső a karácsony üzenetét adta át, és a baptista gyülekezet ifjúsága egy karácsonyi 

színdarabbal kedveskedett nekünk. Az alkalmat egy állófogadással zártuk.  

Rendszeresen előfordult az év folyamán, hogy „gyors segélykérő” telefont kaptunk, mert egy – egy 

családnak éppen nem volt mit ennie. Ilyenkor privát anyagi forrásainkból biztosítottuk az 

élelmiszervásárlást ezeknek a családoknak. Tapasztalatunk, hogy a legnagyobb gondot az élelmiszer 

hiánya jelenti. Mivel alapítványunk nem rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel, ennek biztosításához 

szeretnénk Kaposváron egy adományboltot nyitni, melyben a még használható, de felesleges dolgokat, 

tovább tudnánk értékesíteni azon emberek számára, akik csekély anyagi körülményeik miatt nem 

engedhetik meg, hogy új dolgokat vásároljanak maguknak. A befolyt összegből pedig élelmiszert tudnánk 

vásárolni, és szétosztani. Ezáltal kezdeményezésünk több célt is szolgál. A más emberek számára 

feleslegessé vált, de még használható dolgok nem a szemétbe kerülnek, ezáltal óvjuk a környezetet, és 

nemcsak a mélyszegénységben élőkön, hanem a nehezebb anyagi körülményekben levőkön is segíteni 

tudunk. Az adományboltba dolgozó(k)nak pedig munkalehetőséget biztosítanánk. Folyamatosan szépül, 

frissül honlapunk (www.sasalapítvány.hu), melyen további információk, képek, videók találhatók 

szolgálatunkról.                                                                                                                  Erdei Norbertné 
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Amikor meghallottam, hogy muszáj a tűzoltószertárt elbontani, mindjárt arra gondoltam, – bár én 

akkor még kisgyermek voltam, ezért nincsenek emlékeim róla – hogy újra kellene éleszteni a tűzoltó 

egyesületet. Sütő Ervinné Edit polgármesterünkkel beszélgettem, támogatta ezt a kezdeményezést, 

ezért elkezdtem felkeresni lehetséges alapító tagokat a faluból. Az Egyesület megalapításához tíz tag-

ra volt szükség, melyre hamar találtam is lelkes önkénteseket. Így 2014. február 11-én megtartottuk a 

Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló ülését, melyen tizenhárom taggal vettünk részt.  

Az Egyesület elnökének Riba Lászlót választottuk meg, pénzügyi felelősnek Hajdu Gyulát, a tűzoltó 

parancsnoki tisztséget én vállaltam, melynek betöltéséhez egy speciális tanfolyamot is el kell végezni. 

Az Egyesület üléseinek állandó jegyzőkönyvvezetője Bajók Gábor lett. További alapító tagjaink pe-

dig: Sütő Ervin, Madarász Dezső, Kovács Balázs, János István, Fodor Csaba, Dabronaki István, Erdei 

István, Erdei Attila, Erdei Jonatán lettek. Természetesen Egyesületünk nyílt, később is bárki csatla-

kozhat, aki elhivatottságot, elszántságot érez, hogy másokon, másoknak önként segítsen, a falu érde-

keit, előre mozdulását ezzel is támogassa. 

A tagsági díjat havi 500 forintban határoztuk meg. Ha valaki támogatni szeretné az Egyesületet, de 

nem tud, vagy nem szeretne aktívan részt venni a tevékenységekben, lehetőség van pártoló tagságra 

is, melynek havi minimum díja szintén 500 forint. 

Az alakuló ülésen meghatároztuk az Egyesület céljait, feladatait, melyek nagyvonalakban a követke-

zők: 

 a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködés, 

 a lakosság tájékoztatása a tűz elleni védekezés lehetőségeiről és a tűzmegelőzés fontosságáról, 

 tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását, állan-

dó készenlét tartása nélkül. 

 bemutatók tartása a falunapokon, rendezvényeken, tűzoltó versenyeken való részvétel. 

Feladataink nemcsak a tűzoltásra, hanem a belvízvédelemre is kiterjed, szeretnénk így is segíteni a 

lakosságot. 

Sajnos jelenlegi felszerelésünk a régi, felújítandó tűzoltó szivattyú, illetve egy időközben vásárolt, 

szintén felújításra szoruló tűzoltó busz. Ezek felújítását mihamarabb szeretnénk elvégezni, és ígéretet 

kaptunk a kaposvári Kötél Speciális Mentőszolgálattól, hogy a további hiányzó felszerelések beszer-

zésében segítségünkre lesznek. 

Szeretnénk Egyesületünk által még jobban összekovácsolni a falu lakosságát. 

Erdei Norbert 

 



2014. február            15 

„A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki győztesen. 
 Nem az ereje, hanem a kitartása miatt.” 

  

 

A Latin tánccsoport egy kicsit most 
visszafogottabban működik nagyon 
nehéz összehozni a megfelelő 
időpontokat, de megoldjuk mert 
nincs lehetelen. A tavalyi 
karácsonyi partink rendkívül jól 
sikerült a kaposvári 
testvértánccsoportunkkal együtt 
tartottuk fantasztikus hangulatban. 
 
Pamukiné Pintér Diána 

 
 
 
 

  
 

A bodrogi focicsapat 

nyertes őszi szezonja 

után megérdemelten 

2013. november 23-án délután félévadzáró bulit 

tartott ahol jó hangulatban finom vacsora mel-

lett kielemezték a győzedelmes elmúlt fél évet. 

Ott volt mindenki a támogatók a szurkolók, és 

az egész csapat. A téli időszak ugyan nem olyan 

aktív a focisták életében, de azért most sem vol-

tak tétlenek. Hetente egyszer eljártak edzésre, 

Somogyvárra és kisebb teremfoci meccsekre 

jártak, mert fel kell készülni a következő idény-

re, ami március 2-án kezdődik.  

Sántoson délután fél 3-kor lesz az első mér-

kőzés! Mivel az utazás és a csapat fennmaradá-

sa anyagilag mindig gondot okoz ezért folyama-

tosan figyeltük a pályázatokat. 

 Októberben az Emberi Erőforrás Támogatási 

Igazgatóság pályázatot írt ki.  

Mertem nagyot álmodni és pályázatot nyújtot-

tam be, mindent beleírtam, ami elszámolható 

egy ilyen kis csapat életébe. Február 12-én 

megérkezett a nagyszerű hír az egyesület nyert 

a pályázaton 359.184 Ft-ot. Az idei év egy 

kicsit ezzel könnyebb lesz. Nagyon örülök, 

hogy ezzel tudom segíteni a csapat életét, és 

ezúton szeretnék köszönetet mondani Radics 

Natáliának, aki idejét nem sajnálva segített ne-

kem mindenben. 

A fiúknak most csak annyi a dolguk, hogy to-

vábbra is hozzák az eddigi eredményeket, sőt a 

„mumus” Osztopáni csapatot is nyerté írják át a 

tavaszi szezonban.  

Hajrá fiúk! 

 Pamukiné Pintér Diána 

„A győztesek és a vesztesek között óriásinak tartják a különbséget, mégis valójában na-
gyon kicsin múlik, ki lesz a bajnok. Azok a bajnokok, akik a végén fölemelhetik a trófeát. 

A győztesek maradnak. A veszteseknek menniük kell” 
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IKSZT és Községi Könyvtár  
 

Új nyitva tartás: 

 

Hétfő 8.00 – 18.00 

Kedd  8.00 – 18.00 

Szerda  8.00  18.00 

Csütörtök   8.00 – 18.00 

Péntek  8.00 – 16.00 

Szombat  12.00  - 18.00 

Vasárnap  9.00 – 11.00 

 

Honlap: www.bodrogikszt.webnode.hu 

Az oldal folyamatosan új tartalmakkal 

bővül! 

Tel: 82 / 489 - 071 

 

IKSZT szolgáltatásai 
 

 fénymásolás, faxküldés, 
szkennelés 

 laminálás A4 méretben 

 spirálozás (dolgozatokhoz) 

 pályázatok figyelése 

 munkahelyek keresése 

 dolgozat, szakdolgozat szer-
kesztésében segítségnyújtás 

 Internet használat 

 igény szerint korrepetálás  

 önéletrajz készítés 

Elkészült a községi könyvtár honlapja! 

 

A honlapon keresztül tájékozódhatnak a könyv-

tári programokról, aktualitásokról. Célunk a 

könyvtári állomány népszerűsítése, az olvasó-

kultúra fejlesztése. Megtekinthetik a folyóirat-

ok listáját, melyeket helyben el lehet olvasni 

(anélkül, hogy meg kellene vásárolni!) Az 

interaktív felületen szeretnénk közreadni a 

Bodroggal kapcsolatos írásokat, fotókat és 

gyűjtéseket. Ehhez várjuk a lakók felajánlásait, 

a szövegek szerkesztésében, a fotók rögzítésé-

ben (archiválásában) szívesen közreműködünk!  

Honlap elérhetősége:  

www.bodrog-konyvtar.webnode.hu   

A honlappal kapcsolatos észrevételeiket a ven-

dégkönyvben jelezhetik! 

A honlap folyamatosan új tartalmakkal bővül! 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 

Nagyon sok szeretettel 

várjuk a lakosságot  

2014. március 6-án,  

csütörtökön 18.00 órai 

kezdettel a bodrogi műve-

lődési házban, közmeg-

hallgatásra. 
 

Bodrog Község  

Képviselő-testülete 


