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A karácsonyi ünnepkörben, a közelgő 
karácsony alkalmából szeretettel köszöntöm 
BODA KÖZSÉG minden lakóját és 
újságunk minden olvasóját! 

Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb 
karácsonyt megérnünk engedett. Adjon ez 
alkalomból boldog ünnepet, olyant, amely nem 
reked meg az ünneplés külsőségeiben, hanem 
lélekben is megtisztít és erőt ad a 
"továbbiakhoz". 

Többi egyházi ünnepünkhöz viszonyítva a 
karácsonynak van egy különleges varázsa. 
Sokak számára a legszebb, a legérzelmibb, 
legalábbis a gyermeki lelket a legmélyebben 
megható ünnep. Felnőttekként is, amennyiben 
földi korlátainkon túl, meglátjuk a betlehemi 
csillag színfeletti ragyogását, akkor meglehet, 
hogy karácsony idejére elfeledjük világi 
kötelékeink kínzó szorítását és a szegényes 
jézusi jászolbölcső fényében mindennapi 
szükségeink, nélkülözéseink megszépülnek – 
és talán még erősebbé tesznek bennünket!  

A karácsony az egyetlen ünnep, amely dacolni 
képes a korok múlásával, a szokások és hitek 
változásával, az egész ránk zúdult új gondokkal 
teli világgal. Varázsa, szépsége évről évre 
visszatér. Ilyenkor megnő a szeretet hőfoka, a 
családokon belül, s talán mások harci kedve is 
enyhül. Alig van ember, aki ki tudná vonni 
magát a karácsony varázslatos hatása alól. 
Ünneplő ruhát húzunk, ünneplőbe öltöztetjük a 
szívünket, mosolyunkat, s magunk bajai helyett 
másokra is figyelünk. 
  

 
Kedves Bodaiak, Kedves Olvasók! 
 
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, 
köszönetet mondjak mindazoknak, akik 
egész évben segítették településünk fejlődését 
és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm 
a helyi képviselőknek, a közalkalmazottaknak: a 
polgármesteri hivatal köztisztviselőinek, a 
közmunkában foglalkoztatottaknak, a pályáza-
tokban dolgozóknak, civil közösségeknek, hogy 
az egyre nehezedő körülmények között helyt 
álltak és jó színvonalon látták el feladataikat.  
Köszönöm a lakosságnak a különböző társa-
dalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív 
részvételét, a helyi és a településre kívülről is 
iparűzési adót fizető vállalkozóknak, hogy az 
adófizetésen kívül is több alkalommal támo-
gatták rendezvényeinket, működésünket. 
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele 
járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék 
meg örömüket szeretteikben és ember-
társaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt 
új szívvel és újult erővel kezdhessük. Juhász 
Gyula versének sorai jutnak eszembe ezekben a 
pillanatokban, melyeket az alábbiakban 
olvashatnak a tisztelt olvasók! 
 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 
 

...Bizalmas szívvel járom a világot 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben 

BODAI HÍRMONDÓ 
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És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

 
...És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorúan nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen 
S ne csak így decemberben. 

 

Boda Község Önkormányzat Képviselő-
testülete és a magam nevében „Áldott, 
békés, szeretetteljes Karácsonyt és boldog új 
évet kívánok mindenkinek!” 
 
                          Kovács Győző polgármester  
 

Önkormányzati hírek 
 
Szociális tűzifa 
Önkormányzatunk a közmunkaprogramban 
szereplőkkel az elmúlt héten kiszállította az 
igénylők számára a szociális tűzifát. 
Természetesen továbbra is lehet igényeket 
benyújtani a polgármesteri hivatal igazgatási 
osztályára.  

 
 
Zrínyi Miklós utca aszfaltozása 
Elkészült a Zrínyi utca aszfaltozása, valamint a 
Csend utca és a Borbás köz bejárójának 
javítása. A Zrínyi utca aszfaltozása az MFP 
program keretében valósult meg.  
 
 
 
 

 

  

 
Rákóczi Ferenc utcai járda építése 
Befejeződött a régóta húzódott Rákóczi utca 
járda felújítása. A járdaszakasz térköves 
burkolatot kapott. Itt hívjuk fel a gépjármű 
tulajdonosok figyelmét ismételten:  
“NE PARKOLJANAK A JÁRDÁN”! 
Köszönjük!!  
 

  
 
 
NYMTIT hírek 
Az NYMTIT térségében zajló kutatások kere-
tében Boda külterületén kutatófúrás mélyül. A 
magfúrást a 120,6 mm-es (SK 4 3/4") magfúró 
szerszámmal tisztavizes öblítéssel, 283,74 m-
től 287,39 m-ig terjedt, majd elvégezték a 12. 
hidraulikai tesztet a fúrás 274,50-287,39 m 
közötti nyitott szakaszán.  
 
Megtartásra került az NYMTIT szerződésében 
foglaltak szerinti “közmeghallgatás, gyermek-
verseny, Tájoló Nap”. A járványhelyzet miatt a 
rendezvények online kerültek megtartásra. 
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Templomi karácsonyfa 
Itt szeretnénk megköszönni Gergulás Imré-
nek, hogy a templomba behelyezendő fenyőfát 
az egyházközösség számára ingyenesen 
biztosította. 
 
Szentmise 
Felhívjuk a település lakóinak figyelmét, 
hogy az idei Karácsonyi Szentmise 2020. 
december 25-én 15:00 órai kezdettel lesz 
megtartva. Ádám-Éva napján, Karácsony 
szenteste mise nem lesz! 
 
Mindenki karácsonyfája 
Boda Község Önkormányzata ezúton köszöni 
meg Varga Árpádnénak és lányának,  
 
 
 
 

 
Petrovicsné Varga Eszternek, hogy a 
közösségi fenyőfát ingyenesen biztosította 
önkormányzatunk számára. A fa feldíszítve 
kihelyezésre került a BODA felirat mögötti 
területre! 
 

 
 

 Tájékoztató 
A Bicsérdi KÖH Bodai Kirendeltsége 2020. 
december 21-től 2021. január 3-ig zárva 
tart!  
Békés, boldog és legfőképpen egészségben 
gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek! 
 

                                         Papp Gizella 
                                     jogi osztályvezető 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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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Karácsonyi köszöntő 
 

Más ez az idei karácsony! 

Az adventi időszak örömteli, meghitt érzése mellett  

sokunk lelkében a félelem és az aggódás vet bús árnyat!  

A hosszú évek óta megszokott ünnepet idén az elővigyázatosság és a távolságtartás írja át. 

Ez az esztendő sok mindenre megtanított bennünket. 

Aggódás szeretteinkért, saját egészségünkért 

 és félelem a bizonytalan holnaptól.  

Az advent időszaka, a betlehemi csillag fénye idén megtestesíti a reményt,  

hogy életünk hamarosan visszatér a régi kerékvágásba. 

Ehhez a reményhez most türelemre, hitre, bizalomra van szükségünk, 

hiszen csak együtt, egymásban bízva jutunk túl a mostani nehézségeken. 

Mit is kívánhatnék többet, mint jó egészséget, meghitt várakozást, 

de mégis boldog karácsonyt! 

 Vigyázzunk egymásra és magunkra! 
 

Nagyné Gergulás Anita képviselő 
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