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BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 

PANDÉMIA (járvány) 
  
A PANDÉMIA miatt 2020. november 9-én a 
Magyar Kormány “KÜLÖNLEGES JOGREN-
DET” vezetett be.  A korlátozó intézkedéseket 
első körben 30 napra vezetik be! Az erről szóló 
tájékoztató anyagot az alábbiakban közöljük 
olvasóinkkal. 
  

. este 8 óra és hajnali 5 óra között kijárási 
tilalom lépett életbe 
. minden gyülekezés tilos, 
. az éttermek bezárnak, az üzletek, a fodrászok, 
kisipari szolgáltatók 19 órakor bezárnak, 
. a szállodák nem fogadhatnak turistákat, csak 
üzleti útra érkezőket, 
. általános rendezvény tilalom lép életbe, 
.legfeljebb 10-en lehetnek családi-, vagy 
magánrendezvényeken, esküvő csak lakodalom 
nélkül tartható. 
. temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt, 
. sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet 
megrendezni, AMATŐR csapatsport tilos a 
szabadban is, a szabadidős létesítmények 
bezárnak, ide tartoznak az állatkertek, 
múzeumok, edzőtermek is, 
.felsőoktatás csak online formában működhet, a 
kollégiumok bezárásra kerülnek. Középisko-
lákba a 8. osztály fölött digitális oktatás lép 
életbe, az általános iskolák, óvodák, bölcsődék 
nyitva maradnak, 
. a kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat, a 
bölcsődei-és az óvodai dolgozókat hetente 
tesztelik célzottan. 
  
Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeikhez 
mérten tartsák illetve segítsék betartatni az  
intézkedéseket mindannyiunk érdekében! 

 
Figyelem!! 
A járványhelyzetre való tekintettel a bodai 
hivatali kirendeltségen csak kivételes, sürgős 
esetekben lehet személyesen ügyet intézni, 
előzetes, telefonon történt bejelentkezéssel. 
Tel: 06-73/472-079. Kérjük, szíveskedjenek 
email-en vagy telefonon értekezni az 
ügyintézőkkel. E-mail elérhetőségek: 
onkormanyzat@bodakozseg.hu, 
polgarmester@bodakozseg.hu, 
jegyzo@bodakozseg.hu  
  
Közérdekű hírek 
 

Mikulás 
Boda Község Önkormányzata december 6-án 
mikuláscsomagokkal lepi meg a bodai gyerme-
keket. Az ajándékcsomagokat december 6-án 
délelőtt személyesen viszik ki a gyermekek 
részére. Kérünk minden érintettet, hogy a kapu 
illetve a ház előtt szíveskedjen átvenni. 
 

Idősek Napja 
Az éves, hagyományos idősnapi program a 
járványhelyzet miatt elmarad, viszont az 
egyszeri támogatást Boda Község Képviselő-
testületének tagjai személyesen viszik az 
érintettek számára házhoz november 30-án 
illetve december 1-én délelőtt 8:00 és 14:00 
óra között. Átvétel csak személyesen 
lehetséges aláírással és TAJ számmal 
igazolva. 
 
Szociális tűzifa igényelhető a hivatalban. 
Nyomtatvány az igényléshez a bodai honlapról 
letölthető illetve a hivatalban is kérhető! 
Részletek olvashatóak a bodai kábeltelevízió 
hírcsatornáján. 

BODAI HÍRMONDÓ 
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Kedves Időskorúak, Szép-korúak! 
,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért 
tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérde-
melték, nem is abból a józan előrelátásból, 
hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó 
lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem 
azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a 
szellem nyitottabb, s az öregember, óriási 
élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített 
meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és 
kívánatos volt! Az öregember akkoriban nem 
teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem 
azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy 
ki lakik benne. 
Boda Község Önkormányzata és a hivatal 
dolgozói nevében tisztelettel köszöntöm 
községünk szép korú lakosságát. Önök már 
mind nyugdíjas éveiket töltik, nem azért kelnek 
fel korán reggel, hogy a munkahelyre 
igyekezzenek, nem nehezül a vállukra a 
munkahelyi felelősség terhe. Elvileg nyugodtan 
élhetnek kedvteléseiknek. Elvileg, mondom, 
mert én nem igen találok olyan nyugdíjast, 
akinek nincs dolga vagy gondja. Van, aki a 
pénz, a nyugdíj beosztásával küszködik, van, 
aki a betegséggel, van, aki nem győz a 
gyerekein, unokáin segíteni, ennek ellenére úgy 
érzi, hogy a család terhére van, és van, akit az 
egyedüllét gyötör és sorolhatnám…… 
Pedig az öregkornak számtalan erénye van, az 
érett kor egyik legfontosabb erénye a 
higgadtság, amely türelmesebbé tesz másokkal 
és önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal 
viseltetünk a szokatlan jelenségek iránt és több 
tárgyilagossággal ítélünk. 
Más megközelítésben hasonlíthatjuk az emberi 
életet a négy évszakhoz, de talán a legszebben 
egy fa szimbolizálja sorsunkat. Először még kis 
magonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a 
termete, tele lesz zöld levelekkel, rügyekkel, 
virágba borul, termést hoz, aztán lehullajtja a 
sárguló leveleit, majd téli álmot alszik. Önök 
most hol is tartanak? A levélhullajtásnál, ami 
ősszel történik. Ősz van a természetben és van 
az életutunkban is. Ilyentájt még bőven simogat 
minket a napsugár, ebben az időszakban van a 
betakarítás is. Az Önök élete is erről szólt. 
Nehézségek közepette felnevelték, majd útjára  
 
 
 

 
bocsájtották gyerekeiket. Most pedig unokáik 
életét egyengetik türelemmel és alázattal. De 
ahogyan az ősz is lehet borús, bánatos, 
szomorú, latyakos, az Önök életében is vannak 
nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyedén 
és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj, 
sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a 
szívük, az nem öregszik! Megvívták már az 
élet nagy, merész csatáit. A lelkükben dúló 
viharok lassan lecsendesültek. Lehet, hogy 
fiatalon az élet becsét nem érezvén sokszor 
pazarlóan bántak lehetőségeikkel. De az élet 
adta tapasztalatok idővel bölcsességgé neme-
sedtek. Ma már tudják: „Mindennek rendelt 
ideje van, s helye van az ég alatt minden 
akaratnak.” 
Kívánom az idős és szép-korúaknak, hogy 
bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az 
életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas 
ajándék az élet és éppoly nagy kincs az, hogy 
embernek születtünk. Az év minden napján 
érezzék a család, a társadalom megbecsülését. 
Érezzék, hogy szükség van Önökre, érezzék, 
hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, 
vannak dolgok, amit csak Önök tudnak. 
Köszöntőm végén ezekkel a szép gondola-
tokkal kívánok mindannyiuknak jó egészséget, 
boldogságot családjuk körében. Ebben a nehéz 
„pandémiás” időszakban vigyázzanak maguk-
ra, szeretteikre és a környezetükben élőkre. A 
nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet! 
Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket. 
Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani, 
felnőttnek már igazából Ő sem akar látszani. 
Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka, 
gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka. 
Sokan hiszik, – elkényeztet – pedig életre tanít, 
s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett 
álmait. 
Így hát, amit Ők adhatnak, felülmúlni nem 
lehet.Kincset adnak a jövőnek: úgy hívják, 
hogy SZERETET! 
 

Papp Gizella 
jogi osztályvezető 
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NYMTIT Gyorsinfó 
 
Bakonya:  
Szüreti felvonulást rendeztünk október 10-én 
élő zenés kísérettel. Bált nem rendeztünk, de 
akadt, aki az utcán táncra perdült a szintén 
utcai lakoma után. Galambos Marika közremű-
ködésével sikerült néhány családnál egykori 
szüreti felvonulásos képeket találni. Ezek a 
'Bakonya' csoportban illetve kultúrházunk 
vitrinjében láthatóak. Október 15-én lakossági 
fórumot tartottunk, melynek keretében 
polgármester asszony beszámolt az elmúlt egy 
év képviselő-testületi aktivitásairól, tervekről 
és célokról. Vendégünk volt Kovács Győző 
Boda Polgármestere és az NYMTIT elnöke, aki 
beszámolót tartott a tervezett atomhulladék 
tároló jelenlegi kutatásairól, aktualitásokról. 
Garai Dániel rendőr őrnagynak a lakosság 
kérdéseket tehetett fel a közbiztonsággal 
kapcsolatban. Társadalmi munkában október 
17-én kitisztítottuk a Szent Antal kápolnához 
vezető utat és a kápolna környékét. Az épület is 
külső-belső renoválásra szorul. Kemény 
munkát végeztünk, valóságos dzsungeltől 
szabadítottuk meg az odavezető utat. Az 
önkormányzat jóvoltából ebéddel kínálták a 
falu szorgos asszonyai az elfáradt 
önkénteseket. Faluszépítésünk már látható 
méreteket öltött: nem csak a falu területén, 
hanem a temetőben is eltávolítottunk többéves 
tuskókat, kiszáradt fákat, nagyméretű köveket. 
Forgalmi- és utcajelző táblákat állítunk helyre. 
Az idősek estje idén nem kerül megrendezésre, 
a Képviselő-Testület személyesen látogatja 
meg a hatvan éven felüli lakosokat. 
 

Boda:  
Megkezdődött a kutatófúrás Boda külterületén. 
Az eddigi munkálatok alatt 30 méter mélységig 
jutott a fúrógép! November közepén 
megkezdődik a Zrínyi utca aszfalt felújítása.  
A közmunka programban dolgozók a közelgő 
mindenszentekre készülődve a temetőben 
elvégezték a szokásos munkálatokat!  
 
 
 
 
 
 

 
Bükkösd:  
Megemlékeztünk az idősek napjáról. Ugyan 
nem élő szóval a vírus helyzet miatt, de minden 
idős lakósunkat megköszöntöttük egy rövidke 
leírt gondolattal. A Magyar Falu program 
keretében sikeresen pályázatot nyertünk az 
elöregedett tanyagondnoki buszunk cseréjére. 
Az önkormányzat átvette a sporttelep működte-
tését azt az eddig egy nagyon régi, idejétmúlt 
megállapodás alapján használó sport-
egyesülettől, (valójában költségeket már eddig 
is az önkormányzat finanszírozta, de ennek 
ellenére nem volt valós rálátása az ottani 
tevékenységre).  Ezután minden településen 
működő egyesület, szervezet azonos feltétel-
rendszer alapján veheti majd igénybe a 
létesítményt. Október 23-a alkalmával koszo-
rúkat helyeztünk el az emlékműveinken, de a 
pandémiás helyzetre való tekintettel szervezett 
megemlékezést nem tartottunk. A temetőink 
rendbetételével készültünk a halottak napjára, 
nem feledkeztünk meg az ó-temetők állapotáról 
sem. Több önkormányzati és települési 
ingatlan, számos közterületi fa is kárt 
szenvedett településünkön átvonuló viharban.  
A keletkezett károk helyreállítását megkezdtük. 
Önerőből és támogatásból (Lafarge Cement 
Kft.) az IKSZT  berendezési tárgyait elkezdtük 
pótolni.  Ennek folytatásaként pályázatot 
nyújtunk be új bútorok beszerzésére, és egy 
melegítő konyha kialakítására. Örömmel vettük 
a Lafarge Cement Magyarország Kft. 
adományát, melyben jelentős mennyiségű 
fertőtlenítőszert kaptunk. 
 

Cserdi: 
Letette a hivatali esküt Bogdán Gyula, aki az 
októberi időközi polgármester választáson a 
legtöbb szavazatot kapta. Panek József önkor-
mányzati képviselő lett, elődjét polgár-
mesternek választotta a település lakossága. A 
Magyar Falu Program pályázaton 29 millió Ft 
támogatást nyert az önkormányzat. 
Harmincegy településen kezdődtek meg a 
„Felzárkózó települések” nevű, hosszú távú 
kormányprogram végrehajtásának előkészü-
letei, amihez Cserdi is csatlakozott. 
 
 
 
 
 



   4    
 
Cserkút: 
Sajnos a vírushelyzet miatt nem tudtuk megtar-
tani a hagyományos idősek napi rendezvényün-
ket. Ez nem jelenti azt, hogy elfeledkeztünk 
volna időseinkről. Éppen ellenkezőleg, a 
Képviselő-testület döntése alapján idén 10.000 
Ft-tal támogattuk a 65 évnél idősebb lakoso-
kat.  Október 14-én köz-meghallgatást tartot-
tunk ahol beszámoltunk Cserkút pénzügyi 
helyzetéről, terveinkről, valamint elmondtuk 
pozitív tapasztalatainkat az Orfűi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozá-
sunkról illetve egy év távlatából megállapítást 
nyert, hogy anno a legjobb döntés született a 
váltást illetően. Jövő héten elkezdjük kiosztani 
a jogosultaknak a szociális tűzifát. Cserkút idén 
35 köbméterrel gazdálkodhatott. 
 

Dinnyeberki: 
A Lafarge Kft. jóvoltából 8 liter fertőtlenítő 
folyadékot kaptunk. Saját érőből vásároltunk 
200 db védőmaszkot a lakosság részére. Szo-
ciális tűzifa vásárlásának leszállítása folyamat-
ban van. Pályázaton elnyert gépek vásárlása is 
folyamatban van, mely a csomagolónkban nagy 
segítség lesz dolgozóinknak. 
 

Helesfa: 
Idén a település 48 m3 fát tud kiosztani a 
rászorulók között a szociális célú tűzifa pályá-
zat keretében. Folytatódtak a hónapban a 
közösségi tér kialakításának munkálatai. 
Koszorúzással emlékeztünk '56 hőseire. 
 

Hetvehely: 
A Magyar Falu program keretében elnyert 
támogatásból megújul a MŰV ház, melynek 
kivitelezését megkezdte az önkormányzat. A 
projekt értéke 15 millió Ft, melyből egy 
kulturált épület fogja díszíteni a település 
központját, valamint a falu lakóinak rendelke-
zésére fog állni. A település polgármestere 
Gödöllőn vehette át a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségétől az elismerést, amiért 1990-től az 
első önkormányzati választástól napjainkig 
nyolcszor nyerte el a választók bizalmát. A 
polgármester elmondta, hogy nem Őt illeti a 
díj, sokkal inkább a település lakóit, akik 
jóban-rosszban kiálltak mellette.  
 
 
 
 

 
A díjátadáson gratulált az ország legidősebb 
polgármestere is Pásztor Béla Veresegyháza 
vezetője, aki 55 éve tölti be a településvezető 
szerepet, és aki minden polgármesternek példa-
képe lehet. Kiválasztásra került a Szolgál-
tatóház konyhájának kivitelezője, aki még az 
idei évben megkezdi a beruházást. 

 

Ibafa: 
A szociális tűzifa pályázaton nyert összegből 
74 m3 tűzifát vásároltunk. A tűzifa szétosz-
tásáról novemberben dönt majd a képviselő 
testület. LEADER pályázaton játszótéri 
eszközökre nyert támogatást önkormányzatunk, 
az eszközök jövő évben lesznek kihelyezve a 
játszótérre. Október 7-én Janus Pannonius 
múzeum munkatársai a pipa múzeum harmadik 
helységében az új tárlókban elhelyezték az 
egyházi pipagyűjteményt, így a múzeum közel 
150 db pipával, illetve dohányzáshoz szükséges 
eszközzel bővült. 
 
TÁJOLÓ NAP 
Az NYMTIT a járványhelyzetre való 
tekintettel a hagyományos szakmai TÁJOLÓ 
NAP-ot 2020. december 4-én online rendezi 
meg. A videókonferencia elnöki megnyitóval 
kezdődik, melyen a társulás elnöke össze-
foglalja a 2020–as történéseit és kitekintést ad a 
közeljövő várható eseményeire. 
Dr. Kovács Antal a paksi Atomerőmű 
kommunikációs igazgatóját felkérjük (felkérés 
alatt), hogy tartson videó konferenciát  “ Paks 
(miért) nem Csernobil címmel. Szakmai videós 
tájékoztató anyag kerül lejátszásra, melyet az 
RHK Kft.-től kér a társulás, (közreműködői 
kérelem elindítva) a 2020-as évi  térségben 
folytatott kutatási tevékenységük bemutatása 
céljából. Az online adásba tervezzük az RHK 
Kft. képviselőjének bekapcsolódását. 
December 2-án a szerződésben foglaltak 
szerint az NYMTIT-nek közös közmeghallga-
tást kell szerveznie. Ennek lebonyolítási formái 
kidolgozás alatt állnak. Természetesen a 
közmeghallgatás is online formában fog 
történni. A tervek szerint minden önkormány-
zat honlapján, az önkormányzatok helyben 
szokásos hirdetési formáin kifüggesztve,  
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felhívást intézünk a közmeghallgatás 
tárgyában. A felhívás, hirdetmény tartalmazza 
majd, hogy a megjelenéstől számítva 15 napon 
belül elektronikus formában lehet kérdéseket 
feltenni a lakosságnak, melyekre azok 
beérkezését számítva 15 napon belül 
válaszolnak az érintettek. 
Gyermek rendezvény is lesz, (november 27.) 
mely szintén online formában kerül megren-
dezésre. Mind a 11 tagönkormányzat képvise-
letében 4-4 fő gyermek részvételével. Az 
online feltételekkel rendelkező települési 
helységekben fog zajlani. (Pl: polgármesteri 
hivatal, könyvtár, művelődési ház) 
  
Hírek a nagyaktivitású hulladékkutatásról  
Elindult Boda Község közigazgatási külterüle-
tén a BAF 3 kutató fúrás. A fúrás mélysége az 
elmúlt napokban elérte a 118 méteres 
mélységet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Online GMF Közgyűlésen és szemináriumon 
vett részt többek között az NYMTIT elnöke 
Kovács Győző. A GMF tagönkormányzatai 
közül tíz ország polgármesterei, önkormányzati 
képviselői vettek részt az on-line közgyűlésen 
2020. október 6-án. A magyarországi önkor-
mányzati társulások vezetői Pakson találkoztak 
és együttesen vettek részt az eseményen. A 
közgyűlést követő szeminárium fő témája a 
radioaktív hulladékok elhelyezése és az 
atomerőművek leszerelés volt.  Az EU 
Energiaügyi Főigazgatóságának képviseletében 
JEAN Philippe Guisset többek között arról is 
beszélt, hogy az Európai Unió, a felmerülő 
feladatok megoldására, Nukleáris Leszerelési 
Támogató Programot hozott létre a tagországok 
részére.  
 

 
 

 
 

 Karitatív tevékenység az NYMTIT részéről 
A járványhelyzet miatt a társulás ismét átadta 
rendezvény sátrát az Országos Mentőszolgálat 
Dél-Dunántúli Regionális Mentőszervezetének.  
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Mint arról már tudósítottunk a járvány első 
szakaszában, (tavasszal) a mentők fertőtlení-
téséhez kérték a sátrat, melyet a jégpályánál 
állítottak fel munkatársaink. Most a második 
hullámban ismét kéréssel fordultak társulá-
sunkhoz a sátor kérdésében. Természetesen 
azonnal rendelkezésére álltunk  a szolgálatnak 
és a Pécsi EXPO területén került sor  a 
felállításra. Reméljük, segíti a mentőszolgálatot 
sátrunk és sok embert tudnak a gyógyuláshoz 
segíteni tevékenységükkel.  
 

 
 

Önkormányzati hírek 
Napi történések 
Napelemes lámpák kerültek kihelyezésre a 
takarékosság és a klímavédelem figyelembe 
vételével településünk több részén. (Temető, 
Ritacz köz, játszótér, Csend utca) Az eddig 
kihelyezett led-es lámpák jól vizsgáztak, igaz, 
kisebb területet tudnak megvilágítani, mint a 
hagyományos közvilágítási lámpák.  
 

 
-  
 
 
 

 
Rákóczi utcában folyamatosan zajlik a járda 
felújítása. A tervek szerint ebben az évben a 
kivitelezés befejeződik. Mivel a pályázat csak 
anyagköltséget finanszíroz, a munkálatokat 
saját erőből illetve társadalmi munka segítségé-
vel lehet végezni. Várjuk a segítőkész bodai 
emberek jelentkezését! 
 

 
 
 
Önkormányzati szüret 
Jól sikerült az önkormányzati szüret! Az 
ültetvényből mintegy 120 liter Pannónia, 150 
liter cirfandli must került a hordókba.  
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Elkészültek az Önkormányzati pincénél fúrt 
kút műszaki munkálatai. Jelenleg a vízminőség 
vizsgálat zajlik. Az elkészült kút nagy segít-
séget nyújthat majd a területen lévő gazdáknak, 
mivel tavasszal az megnyitásra kerül és az ott 
termelők használhatják majd a kút vízét. 
 

 
  

A Zrínyi utca aszfaltozási munkálatai 
megkezdődnek november második felében. Az 
Önkormányzat négy vállalkozástól kért áraján-
latot a kivitelezésre, melyből három érkezett 
be. A három beérkezett pályázatból a legkedv-
ezőbb árajánlatot adó cég mellett döntött Boda 
Község Képviselő-testülete. 
 

A helyi temető takarítása, a bejárati nagykapu 
festése a Mindenszentek ünnepére elkészült. A 
munkálatokat az önkormányzat dolgozói illetve  
 
 
 

 
Gazdag Tamás végezte társadalmi munkában.  
 

 
 
Nagyon szépre sikerült a településünk őszi 
díszítése illetve az azelőtti virágosítás. Mindez 
hozzájárult a pandémia ellenére egy jó 
hangulatú HALLOWEEN sétára, csokoládé 
gyűjtésre a gyermekek részéről. Köszönjük 
Varga Viviennek, testvéreinek, barátainak a 
szervezést, lebonyolítást illetve a társadalmi 
munkában virágokat, díszítéseket kihelyező és 
karbantartó: Gazdag Editnek Kovácsné 
Ferenczi Juditnak, Varga Viviennek, Jandóné 
Popovics Renátának, Paizs Erzsébetnek, 
Tornyos Krisztinának, Túrós Ferencnének, 
Fiasné Ónódi Adriennek.  
 

 
 
Szociális szövetkezet 
A helyi “ Érted Együtt” Szociális Szövet-
kezet bezárta kapuit, befejezte tevékenységét. 
Mivel a még hátra lévő pályázati pénzeit nem 
tudta lehívni, nem tudott megfelelő termelői 
tevékenységet végezni, illetve a munkavállalók 
távoztak, beszüntette tevékenységét. 
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A szövetkezet tevékenységéhez ingyenes 
haszonkölcsönbe kapta a Petőfi Sándor 37. 
számú ingatlant a helyi önkormányzatától. A 
szerződés egy pontja rendelkezett arról, hogy 
az ingatlant a tevékenységéhez használhatja a 
bérlő. Mivel ez a tevékenység megszűnt, az 
önkormányzat felbontotta a szerződést és újra 
birtokban vette az ingatlant. Boda Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan 
eladásáról döntött. Az adásvételi szerződés 
november 12-én megkötésre került! 
  

Horgásztó 
Boda Község önkormányzata hosszas vívódás 
után úgy döntött, hogy a település tulajdonában 
lévő horgásztavat bérbe adja! A felhívásra 
három ajánlat érkezett, a képviselőtestület úgy 
döntött, hogy helyi vállalkozó kapja meg az 
üzemeltetési lehetőséget. A bérbevevő- 
üzemeltető a szerződés szerint köteles karban-
tartani a tavat, a parkot, a szigetet, műtárgya-
kat, illetve felújítja a szigetre vezető hidat, 
valamint havi bérleti díjat köteles fizetni. A 
bérbeadási szerződés 5 éves időtartamra szól, 
azt felbontani mindkét fél részéről a határidő 
lejárta előtt is lehet. Horgászat továbbra is 
zajlik, a szabályait a bérlő határozza meg az 
országos szabályok figyelembe vételével 
  
Mesekönyv 
Elkészült a Bodai mesekönyv kézirata. A 
mesét, Császár Levente, kiváló író írta. A mese 
kézirata, Boda Község honlapján olvasható! 
Boda Képviselő-testülete az íróval egyetértés-
ben úgy döntött, hogy a meséhez a bodai 
gyermekek illetve bodai lakosok készíthessék 
el a rajzokat-illusztrációkat. Erre a Képviselő-
testület pályázatot hirdetett meg, mely szintén 
megtalálható a település honlapján. A pályáza-
tok határideje lejárt, de a járványhelyzetre való 
tekintettel a testület meghosszabbította a 
beadási határidőt. Az új benyújtási határidő: 
2020. november 22. 
  

Útjavítás 
A datolyaszilva fesztivál előtt mart aszfalttal 
lett javítva helyenként, a település keleti részén 
lévő zártkerti út. A gödrök és rosszabb állapotú 
részek javítása után jobb lett az útszakasz. 
  
 
 

 
Karácsonyi szentmise 
Sajnos idén nem lesz Karácsonyi szentmise 
december 24-én. Mindezt, Gábriel Atya 
hirdette az elmúlt szentmisén. Elfoglaltsága 
miatt csak Karácsony napján lesz Isten-
tisztelet, szentmise. Minderről, a pontos 
időpontról hirdetmény olvasható a Bodai 
templomban. 
 

 
 
Szakkörök 
Az EFOP 3-7-3 programban az eddigi tavaszi 
megtorpanás után tovább működtek a szakkö-
rök Keresztes Bernadett szakmai vezető 
koordinálásával. Az önkormányzat a járvány-
helyzetre vonatkozó szabályokat figyelembe 
véve segíti a működést. 
Az időközben kihirdetett, különleges jogrend-
járványügyi intézkedések miatt azonban ismét 
szüneteltetni kell a szakkörök tevékenységét. A 
folytatásról időben értesítve lesznek az 
érintettek. 
 

 
Biztonságos ülésrend a Faluházban. 
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Tisztelt lakosok! 
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a templom 
mellett elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe 
nem helyezhető olyan hulladék, amelyhez 
nincs konténer kijelölve. Illetve: Ha megteltek 
a konténerek nem helyezhető mellé több 
hulladék!  
 

 
 

Kérjük  a tisztelt gépjármű tulajdonosokat, 
hogy ne parkoljanak az elkészült járdán. 
Parkolásra, lehetőség szerint válasszák a lakók 
az udvarukat, garázsukat. Mindez azért is 
fontos, mert az utca keskeny és a parkolás miatt 
nehezen férnek el egymás mellet a közlekedő 
járművek! Felhívjuk a tisztelt gépjárművekkel 
közlekedők figyelmét, a közlekedési szabályok 
fokozott betartására! Pl: várakozás, megállás, 
behajtási tilalom, sebesség túllépés, stb. 
 

Illegális hulladékok elhelyezése TILOS a 
településen és közigazgatási területén. (kül-
belterület) Az elmúlt időszakban önkormányza-
tunk több felhívást-felszólítást kapott az 
ismeretlen személyek által elhelyezett 
hulladékok ártalmatlanítására-elszállítására. Az 
elhelyezést már informatikai eszközökkel is 
látják. Lásd: HULLADÉKRADAR 

 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
Születés 

Újabb kispolgárokkal gyarapodott a község 
lakossága:  

Zarandy Nándor Endre április 20-án, 
Kovács-Szomor Boni május 25-én, 

Barlai Linett június 12-én, 
Ökrös Amira június 28-án, 

Varró Benedek szeptember 30-án 
született. 

Gratulálunk a Szülőknek! Kívánjuk, hogy 
erőben, egészségben, szeretetben neveljék 
gyermeküket. 
                           Boda Község Önkormányzata 
 

Házasság 
Szeretettel köszöntjük házasságkötésük 
alkalmából az ifjú házaspárokat. 2020-ban 
házasságot kötöttek: 

Boór Tamás Ferenc és Kálsecz Mónika, 
Péter László és Hurta Nikoletta, 
Szabó Gábor és Ladányi Anikó, 

Körmöczi András és Gerlecz Viktória 
valamint 

Teleki Norbert Milán és Incze Lilian. 
Gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 
                           Boda Község Önkormányzata 
 

Halálozás 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 
Bálint Mária és Nagy Józsefné elhunyt. 
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a 
hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse 
gyászukat.  
                            Boda Község Önkormányzata  

Sport 
Sportegyesületünk labdarúgói a szakvezetők 
útmutatásai alapján jól működnek. Mindezt el 
lehet mondani a BOZSIK programban szereplő 
U-7-9-11-13, valamint az újonnan indított U-
14-es csapattal kapcsolatban is. Kardos József 
és Király Zoltán vezetésével sorra érik el a jó 
eredményeket.  
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Az U-16-19 es korosztályról is el lehet mondai, 
hogy ebben a szezonban jól teljesítenek. 
Létszámgondok nincsenek. Az U-16-nál még 
szükség van az összeszokásra, (9 új játékos 
érkezett), a 19–es korosztály pedig az erős 
középmezőnyben áll folyamatosan. Az itt 
dolgozó edzők, Balázs Csongor és Gránicz 
Attila munkáját dicséri mindez. Felnőtt 
csapatunk a bajnokság 7.-ik helyén áll 2 pont 
elmaradással az ötödik helytől, de van mérkő-
zés elmaradása több csapattal szemben a 
járványhelyzet miatt. A szakvezetés, Varga 
Balázs szakmai igazgató és Ambrusics Róbert 
edző kiváló munkát végez a csapatnál. A 
járvány helyzet illetve a bevezetett korlátozá-
sok nyilván befolyásolják a további menetelést 
a bajnokságban, de reméljük, nem szakad meg 
az eddigi jó széria! 
 

 
Focimeccsen is a biztonság az első. 

 

     
 Fotónk a felnőtt csapatról készült. 

 
 
 

 

 
       Utánpótlás csapatunk a Bozsik tornán. 
 
Lovaglás 
Van Bodai érdekelt a hosszú távú lovaglásban 
is. Varga Izabella ebben az évben is 
bizonyította kvalitásait és első helyen végzett a 
20 kilométeres távon. Gratulálunk. 
 

 

Bodai Hírmondó 
Készült 200 példányban. 
Kiadó: Boda Község Önkormányzata 
Szerkesztő: Varga Mária és Kovács Attila 
Szerkesztőség: 7672 Boda, Petőfi S. u. 28. 
Tel./Fax: 73/472-079 
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