
Életút és visszaemlékezés

1957. június.27-én születtem Pécsett. Édesapám neve: Kovács Győző. Édesanyám 
neve: Kéméndics Erzsébet.  Négyen voltunk testvérek, két fiú, két leány.

Születésem után Bakonyára költöztünk, itt végeztem el az általános iskolai ta-
nulmányaimat. Ezek után a Kereskedelmi és Vendéglátó ipari szakmunkásképzőbe 
jártam. Ez alatt az idő alatt szereztem meg a hivatásos gépjárművezetői bizonyít-
ványt-jogosítványt. Katonai behívásomig eladóként, majd boltvezetőként dolgoztam, 
a Baranya megyei Élelmiszer kiskereskedelmi Vállalatnál. Leszerelésem után, mint 
hivatásos sofőr helyezkedtem el a Pécsi ÉPFU-nál, majd ugyanitt, forgalmi tiszti 
állást töltöttem be. Mindeközben házasságot kötöttem 1978-ban Bodán, feleségem, 
Sebe Szilvia női fodrász lett. Egy fiúgyermekünk született, Attila. 1978-as házasság 
kötésem óta Bodán élek családommal, időközben két fiúgyermek unokám született. 
Hobbim a zene, 1973- óta több zenekarban játszottam.

A rendszerváltás elejétől fogva, vagyis 1990-től független jelöltként, megválasztott 
polgármestere vagyok Boda községnek. Ezt a pozíciót, 2002-ig társadalmi megbí-
zatásban láttam el, 2002-től főállásúként, töltöm be. 1994-ben, munkásságomért 
megkaptam, Boda Község 9/1994/XI. 17. Kt. számú határozatával, a díszpolgári cí-
met. Önkormányzati munkásságomért, a Magyar Köztársaság Elnöke 2007.március 
6.-án a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt fokozat kitüntetést adományozott.  
2010-ben a Baranyai Emberekért Szövetség, /Pro Humanitate/ díjat adományozott 
munkásságomért.
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A magyar önkormányzatok 25 éve – Visszaemlékezések, adatok és tények a magyar ön-
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Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

Több évtizedes közigazgatási tapasztalatot szereztem, önkormányzati területen. 
A polgármesterek akadémiája kompetencia kurzust 2002-ben végeztem el a PTE-n. 
Kistérségi társulásban, mint bizottsági elnök dolgoztam, a KÖSZ-ben több cikluson 
keresztül alelnöki pozíciót töltöttem be, az Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs 
Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke vagyok 1996 óta. 
Részt vettem az /Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.” / munka-
csoportjának munkájában.

1990-től az általam vezetett településen, Bodán, önálló hivatal került kialakításra, 
jelenleg hivatali kirendeltség működik, amely három település és egy önkormányzati 
társulás ügyeit intézi. Megvalósult a víz-gáz-szennyvízhálózat kiépítése, a belterületi 
utak szilárd burkolattal lettek ellátva, megvalósult a központi szemétszállítás, szelek-
tív hulladékgyűjtés, megépült a Teleház, ravatalozó, sportöltöző, műfüves labdarú-
gó pálya, (sportcentrum) játszótér, virágszobor park, horgásztó szabadidő parkkal, 
felújításra került a polgármesteri hivatal-faluház-orvosi rendelő. Felújításra került 
a helyi templom teljes tető szerkezete-tornya, az önkormányzati közösségi pince. Az 
önkormányzatunk a kezdetektől fogva működtet falugondnoki szolgálatot, mezőőri 
szolgálatot, segített a helyi polgárőr egyesület létrehozásában és tevékenyen részt vesz 
a közfoglalkoztatásban, a helyi közművelődés fejlesztésében, például pajtaszínház, 
közösségi tér működtetésében.  

Elkészült, kiadásra került. Boda Község története, illetve a Bodai Tájszótár.
Boda szőlőtermő vidék, ezáltal része a Fehér-Mecsek borvidéknek. Az önkor-

mányzati szőlőben 400 tőke Baranyára jellemző szőlő lett telepítve. Megépítésre 
került a Mária kert, mely a Mariazell-től - Csíksomlyóig zarándokút része, valamint 
a települést környező erdőn keresztül kijelölésre került a turistaút! Magángyűjtemény 
alapján kialakításra került egy tájszoba.

Boda három nemzetközi partnertelepülési kapcsolatot alakított ki 1996-óta. 
Erdély: Csíkrákos, Ausztria: Holzleithen, Finnország: Kaankan. A településekkel 
gyümölcsöző kapcsolatot tart fent önkormányzatunk, illetve családi kapcsolatok 
kialakítására is sor került. Az együttműködés során a Finn település Bodán épített 
egy Finn szauna házat, az Erdélyiek adták át ünnepség keretében a Bodán létre 
hozott tavat, építettek filagóriát, az Ausztriai település egy kisbusszal támogatta 
településünket. A hosszú kapcsolat alatt személyes baráti kapcsolatok szövődhettek 
a partnertelepülések között.

Fent leírtak alapján látható, hogy a folyamatosság, a sokszínűség, a nyitottság, 
a közösségben történő részvétel, jó kommunikáció meghozhatja gyümölcsét.


