
 

23. évfolyam 1. szám                                                                                                   2021. 

    
 

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 
 
Talán vége!!?? 
Elmúlt több mint egy év és talán véget ér az a 
helyzet mely az egész világot sújtja-sújtotta. A 
koronavírus okozta járvány, nem kímélt senkit, 
minden területet, szférát elért. A harmadik 
hullám végéhez közeledünk, ezt mondják a 
szakemberek. A megkapható védőoltások 
segítenek legyőzni ezt a kórt. A védő oltások 
hatékonyak, ezért kérünk mindenkit, oltassa be 
magát!  
A járványhelyzet sok dologra megtanított 
bennünket embereket. Arra például, hogy 
vigyázzunk egymásra, egészségesen próbáljunk 
meg élni, segítsünk egymásnak és még valamit: 
a tisztaság, és a megelőzés elvét.  
A szabályozások a járványhelyzetre való tekin-
tettel helyhez kötöttek bennünket, a családok 
összezártabbak lettek, elmaradtak a közösségi 
találkozások. De volt értelme a türelemnek! 
Több mint négymillió védő oltás után elkez-
dődött a lassú nyitás minden irányba, az élet 
ismét elindulhatott a megszokott kerék-
vágásába. Újra indul az oktatás, működhetnek a 
bölcsődék, óvodák, kinyithatnak az üzletek, 
vendéglátóhelyek, sportlétesítmények, kulturá-
lis intézmények. Jó lesz újra teljesen szabadnak 
érezni magunkat! 
  
A Kistérségfejlesztő Központ Egyesület 
jóvoltából az EFOP-1.3.5-16-2016-00044 
projektnek köszönhetően önkormányzatunk-
nak is lehetősége nyílt, hogy minden  ingatlan- 
tulajdonos kapjon egy darab, megközelítőleg 
3500,- forint értékű tisztasági  csomagot. Ez 
több mint 160 csomagot jelentett, melyet 
önkormányzatunk képviselői és polgármestere 
juttattak el a lakóközösségnek.  

 
Reméljük ezzel is segíteni tudtunk, hogy a 
fertőzés terjedése megálljon! Fotóink az 
átadásokról készültek!  

 
 

 
 

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, 
tisztelettel:  
                             Kovács Győző polgármester 

BODAI HÍRMONDÓ 
 



   2    
NYMTIT hírek 
Bakonya 
Húsvét alkalmával dekoráció készítésre hívtuk 
fel lakóink figyelmét, melyen 42 családi ház 
ablaka, előkertje vett részt illetve közterüle-
teink is ünnepi díszbe borultak. Ezen alkalom-
ból a település lakóinak önkormányzatunk 
ajándékkal kedveskedett, a gyerekek húsvéti 
édességcsomagot is kaptak.  
Elkezdődött a virágosítás, a közösségi kert is 
életre kelt a Patkó Bandi Gasztrokulturális 
Egyesületnek köszönhetően.  
Megkezdődtek a munkálatok a temető 
kerítésének helyreállításában.  
Április 23-án a könyv világnapja alkalmából 
ingyenes könyvturkálót tartottunk. A Bakonyai 
Baráti Körnek köszönhetően megújult és 
kivirágzott a Bikadomb alatti közkút.  
A Földprogram pályázat keretében 40 család 
vehetett át családonként 21 csirkét és 24,6 kg 
tápot. 
Boda  
A fúrással kapcsolatos aktualitások: 
BAF-3 fúrásban nem volt tevékenység. 
BAF-3A ponton befejezték a Geobor-S 
magfúrást. 
BAF-4 fúrásban folytatódott az SK magfúrás 
kivitelezése. 
A BAF-3A fúrásban befejezték a Geobor-S 
magfúrást. A talpmélység 20,62 m. 
Visszaszedték a 7"-os ideiglenes iránycsövet és 
letakarták a pontot. Az itt dolgozó fúrógép 
levonult a területről. Folytatás a BAF-3-ban 
még tervezett tevékenységek befejezése után 
lesz. 
A BAF-4 fúrásban folytatódott az SK magfúrás 
120,6/63 mm átmérővel triplafalú magcsővel 
uraninos tisztavizes öblítéssel. A kőzet jó 
állapotú, szép egyben hengeres szakaszokkal. 
A napi előrehaladás kb. 11-15 m volt. A 
vízveszteség minimális. A ma reggeli talp 175 
m. 
Cserdi 
A közfoglalkoztatási program keretein belül 25 
fő foglalkoztatására nyílt lehetőség az 
önkormányzatnak, elsősorban a település 
karbantartásán dolgoznak. A Magyar Falu 
Program keretein belül pályázatokat nyújtottok  
 
 
 
 

 
be a temető járda építésre, valamint urna fal 
építésre, és a falubusz cseréjére. A regisztráltak 
már a második oltást is megkapták a 
településen, a fiatalabb korosztály is folyama-
tosan jelentkezik az oltásra. 
Cserkút 
Plató szennyvíz pályázatunk megvalósítása 
tervezetten halad, hamarosan elkészülnek a 
végleges tervek.  Magyar Falu Program 
keretein belül négy pályázat beadását tervezzük 
az idei évben.  
Helyi termék piac létesítése című pályázatunkat 
beadtuk, bízunk a sikeres elbírálásban.  
Külterületi útjaink javítását a jó idő 
beköszöntével folyamatosan végezzük saját 
forrásból. Megérkezett számlánkra az Nymtit 
15,4 millió Ft támogatása, amit idén is 
működésre használunk fel.  
Dinnyeberki 
Magyar faluprogram pályázatunk /Út/ beadásra 
került. Vis maior pályázatunkban /Út, Híd/ 
nyertes lett.  
Csomagolónk kapacitásának bővítése folyamat-
ban van. Pályázaton  nyert gépeinknek nagyon 
nagy hasznát vesszük sokkal gyorsabb és 
hatékonyabb a munkavégzés. 
Hosszú távú programunkban megkezdtük a 
tavaszi munkálatokat, rendbetételeket. 
Folyamatosan tudunk biztosítani szájmaszkot 
és fertőtlenítőt a lakosság számára, ha 
szükséges, de mostanra egyre kisebb az igény, 
szinte mindenki felkészült és gondoskodik 
magáról és hozzátartozóiról, folyamatosan 
fertőtlenítjük közterületeinket. Háziorvosunk-
kal közreműködünk az oltási protokollba 
segítjük munkáját. 
Helesfa 
Beadásra került a szennyvízkezeléssel 
kapcsolatos pályázatunk. Hamarosan megkez-
dődnek a közösségi tér kialakításának 
munkálatai. A közfoglalkoztatási programban 4 
fő látja el a kaszálási feladatokat. Továbbra is 
alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, a 
könyvtár és közösségi színtér zárva tart, csak 
kiszállítással lehet könyvet kölcsönözni. 
Rendezvényeink elmaradtak.  
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Hetvehely 
Az idei esztendőben a Képviselő-testület a 
Magyar Falu Programban az Ady utca 
felújítására nyújtotta be a pályázatot, valamint 
aktuálissá vált a falubusz cseréje és a köztéri 
játszótér került megtervezésre, kerül benyújtás-
ra. A több éve benyújtott sportpark pályázatot, 
amennyiben a döntéshozók támogatásra érde-
mesnek ítélik, úgy célszerű volna a játszótérrel 
együtt megépíteni, mert egy területre kerülne. 
Továbbra, is a Covid vírus elleni oltást 
igénylőket, az oltópontokra falubusszal szállítja 
az önkormányzat. Eddig a településről senki 
sem került kórházba a vírus következtében, 
ezért kérjük a lakosságot, hogy továbbra is 
ilyen fegyelmezetten viseljék a rendkívüli 
helyzetet. 
Ibafa 
Ebben a hónapban is a közmunkások 
legfontosabb feladata a közterületek rendben 
tartása volt. A korona vírus okozta 
veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályokról, 
illetve azok változásáról rendszeresen szóró-
lapon tájékoztatjuk a lakosságot. A víruselleni 
védekezést önkormányzatunk fertőtlenítőszer 
osztásával és tesztek vásárlásával segíti. A 
lakosság oltása folyamatosan jó ütemben zajlik. 
A Magyar falú Programban ismét pályázatot 
nyújtottunk be, ezúttal a játszótér kerítését 
szeretnénk felújítani. 
Kővágószőlős 
A bölcsőde pályázatunk megvalósításához  
kiegészítési kérelmet nyújtottunk be. Pozitív 
döntés született a minisztérium részéről. Mikor 
megérkezik a támogatási összeg, elkezdődhet-
nek a kivitelezési munkálatok. Az idei Magyar 
Falu Program keretében önkormányzatunk 
négy pályázatot nyújtott be. 
Megkezdtük a település tavaszi virágosítását, 
egynyári növényeket ültettünk a köztéri virág- 
tartókba és a virágszigetekbe. A  Csipkebogyó 
Egyesület a MOL pályázatán elnyert összegből 
és az önkormányzat támogatásával az új utca- 
névtáblák körül létrehozott virágszigetekbe 
ültettek növényeket a lakosság bevonásával. 
Továbbra is folyamatosan végezzük az 
utcabútorok, játszóterek, korlátok, középületek 
fertőtlenítését.  
 
 
 

 
Kővágótöttös 
Segítséget nyújtunk az oltásra regisztrálóknak, 
főként az időseknek, akik nem rendelkeztek e-
mail címmel. Továbbra is végezzük a település 
középületeinek és közterületeinek fertőtlení-
tését. Önkormányzatunk a meghirdetett Magyar 
Falu Program keretében, több témában nyújt be 
pályázatot, útfelújítás, temető kerítés felújítás, 
Közösségi ház szigetelése és nyílászárók 
cseréje. 
A Falufejlesztő Egyesület elkészítette a 2021-
es évi programját és költségvetését. Pályázatot 
nyújtanak be a Magyar Falu Programban 
meghirdetett eszközbeszerzésre. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megemlé-
kezett és Koszorút helyezett el a Tótvári Roma 
Emlékműnél, a Nemzetközi Roma 
Nap alkalmából. 

 
Önkormányzati hírek 

Közfoglalkoztatási program 
A közfoglalkoztatási program keretében a 25 
ha-os területen kukorica és őszi búza került 
elvetésre, az önkormányzati szőlő, a gyümöl-
csös, a földek folyamatos gondozás alatt van-
nak. Településünk nyugati részén lévő területen 
sütőtök vetés fog megtörténni. Dolgozóink 
folyamatosan végzik a település karbantartását. 
Ehhez a közterületek, a temető, a középületek, 
közutak-parkok tartoznak. A közfoglalkoztatot-
tak létszámcsökkenése miatt a tevékenységek 
ellátása egyre nehezebbé válik. 
 
Tájékoztató a települési közterületek 
karbantartásáról! 
Tisztelt lakosság! 
Ezúton hívjuk föl szíves figyelmüket Boda 
Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 
2/2019.(03.02.) számú önkormányzati rendele-
tére, mely a köztisztaságról és a környezetvé-
delemről rendelkezik. Ez a rendelet szabá-
lyozza az ingatlanok és közterületek 
tisztántartására vonatkozó szabályokat. A 2. 
§ 1-2 bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
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(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról: 
a.) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az 
ingatlan használója (haszonélvező, használó, 
bérlő, albérlő, szívességi használó) ha erre más 
jogszabály, vagy a tulajdonossal kötött 
megállapodás kötelezi –köteles gondoskodni. 
b.) az ingatlan tulajdonosának kötelessége 
továbbá a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról 
való gondoskodás. 
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni:  
a.) a ház, vagy a telek előtti járdaszakasz és a 
zöldsáv teljes területének, 
b.) a belterületi útszakasznak az út tengelyéig 
történő tisztántartásáról, kaszálásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 
Mindezt azért szükséges ismételten megjele-
nítenünk, mert az ingatlanok előtti 
közterület szakasz karbantartásáról csak 
kevesen gondoskodnak, önkormányzatunk-
nak viszont sokkal kevesebb kapacitása van 
rá mind emberi, mind anyagi erőforrások 
terén. 
A fent leírtakat figyelembe véve a 
közterületek karbantartásánál az elkövet-
kező időszakban a közfoglalkoztatottak csak 
azt a területet tudják karbantartani, mely 
nem a lakosság kötelezettsége. 
Boda Község Önkormányzat Képviselő-
Testületének 2./2019. (03.02.) önkormányzati 
rendelete egységes szerkezetben a köztiszta-
ságról és a környezetvédelemről Boda 
község honlapján a rendeletek cím alatt 
olvasható! 
 
 
Virágosítás 
Településünkön megkezdődött a virágok 
kiültetése. Az időjárás lehetővé tette a kiül-
tetések elvégzését, a munkálatok folyamatosan 
zajlanak. A munkálatokat, a közfoglalkoztatott 
dolgozók, a falugondnok és önkéntes segítők 
végzik. Köszönjük azon lakosoknak, akik 
növényeket ajánlottak föl. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Templom támfal felújítás 
Önkormányzatunk összefogva az egyház-
közösséggel, a falu szívében lévő templom 
támfalat újra vakolta, illetve ezek után festés 
követi. Köszönjük Dömötör Ferenc munkáját, 
aki a vakolást végezte. 
 
 
 
 



   5    
 

  
 
Szociális tűzifa támogatás 
Mint minden évben, a 2020-21-es időszakban 
is sor került településünkön a szociális tűzifa 
támogatásra. A gyenge tél ellenére sokan 
igényeltek támogatást, a kérelmekre több mint 
42 m3 fa került kiosztásra.  
 

 
  
Pályázati hírek 
Falubusz beszerzési pályázat, mint már 
tudósítottunk róla lezárult. Az elszámolása 
megtörtént, az előző busz átadásra került 
Csíkrákos partnertelepülésünknek. 
Zrínyi út aszfaltozása elkészült, elszámolása 
benyújtásra került. 
 

 
 
 

 

 
 
Zártkerti út felújítás, (település keleti részén) 
vízkút kialakítása részben elkészült. A kút 
megépült, minden hatósági engedéllyel rendel-
kezik. A kút az önkormányzati pincénél került 
kialakításra olyan formában, hogy azt a 
kerttulajdonosok is tudják használni. Egy csap 
került a kerítés mellé, melynek kinyitásával 
elindul a szivattyú és nyomja a vizet. Ezúton 
kérünk minden vízvételezőt, hogy vízvétel után 
zárják el a csapot, akkor áll le a szivattyú. A 
kút használata nem nagyüzemi 
gazdálkodásra készült!! 
Az útmegújítás munkálatai június hónapban 
fejeződnek be. 
  
EFOP pályázat 
Lassan normalizálódik a pandémia által okozott 
helyzet, így lehetőség lesz az EFOP keretében 
indított szakkörök újraindítására. A tervezett 
újraindítás időpontja (függ a hatályos kormány-
rendelettől) május közepe-vége. Az érintettek 
értesítést kapnak róla. A szakkörök közül 3 
megszűnt illetve befejeződött: az alapkompe-
tencia, az egészséges életmód és a film-etika 
szakkör. Tervezésre került egy új szakkör 
beindítása, ez folyamatban van. 
  
Kondipark 
A Boda Községért Közalapítvány több 
pályázatot is benyújtott, melyből kettő sikeres 
lett.  
 
 
 



   6    
 
Az egyik pályázat lehetőséget ad a szabadtéri 
kondipark eszközeinek bővítésére, a másik 
pedig az egészséges életmód oktatására. Az 
alapítvány tájékoztatása szerint a kondi- park 
eszközei megrendelésre kerültek, az egészséges 
életmód oktatás pedig júniusig beindításra 
kerül. 
  
Tisztítsuk meg az országot! 
Önkormányzatunk erre a programra is nyújtott 
be pályázatot, mely a települési kamerák 
megújítását célozta meg. Mindez szükségessé 
vált, mert a meglévő rendszer már nem tudja 
teljesíteni megfelelően az elvárásokat, valamint 
a pályázatban foglaltak szerint az illegális 
szemételhelyezést lehet-kell az új rendszernek 
megelőznie. Vagyis a prevenció az elsődleges 
szempont. Erre vonatkozóan az alábbi 
képünkön egy példát is bemutatunk! A 
szelektív hulladékgyűjtőhöz minden fajta 
hulladékot válogatás nélkül helyeznek el, nem 
beszélve arról, hogy amikor a gyűjtőedények 
betelnek, szintén válogatás nélkül mellé 
helyezik a hulladékot. Ezúton kérjük a 
lakosságot, ha megteltek az edények, a 
következő szállításig szíveskedjenek a 
hulladékot otthon tárolni és ürítés után, 
(minden hét csütörtök) odavinni. Mind ezek 
érdekében, már egy kamera kihelyezésre került 
a szelektív gyűjtősziget megfigyelésére. 
 

  
 
 
 

 
Rendezvények 
Reményeink szerint a járványhelyzet 
megszűnése után újra indulhatnak a települési 
rendezvények. Pályázataink illetve a települési 
önerő biztosításával megrendezésre kerülhet a 
Családi Nap, a Szüreti Fesztivál, a Tájoló Nap, 
a Gyermeknapot helyettesítő program, Mikulás 
ünnepség. Sajnos az egyházhoz köthető 
EMMAUSZ járás elmaradt, ez már csak a jövő 
évben kerülhet megrendezésre. 
  
Közérdekű hírek 
A kormány döntése értelmében kinyithattak a 
helyi játszóterek, kondiparkok, látogathatók a 
sportlétesítmények (a sportesemények látogatá-
sa csak érvényes védettségi igazolvánnyal 
lehetséges). 
 
Kedves bodai Lakosok! 
 

Ezúton meghívunk és szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a tavaszi bodai 
gardróbürítésre. 
“Hozd el a már megunt, kinőtt, feleslegessé 
vált, sosem hordott gyerek, felnőtt ruháid, 
cipőid, lakberendezési tárgyaid, konyhai 
felszereléseid, játékaid, és válogass kedvedre a 
kirakott dolgokból” 2021. május 21-én 12:00 - 
18:00 óráig a Faluházban. A felajánlásokat a 
hivatalban fogadjuk 05.14-én, pénteken vagy 
Kovácsné Ferenczi Judittal a 0630/930-6568 
telefonon előre egyeztetett időpontban. 
A turkálóból megmaradt dolgokat jótékonysági 
célra ajánljuk fel. 
Kérjük a tisztelt megjelentektől, hogy a 
járványügyi helyzetre vonatkozó szabályokat 
(maszk viselés) szíveskedjenek betartani! 
Örömmel és tisztelettel várunk minden 
érdeklődőt! 
 
Változás az ügyfélszolgálati feladatok 
ellátásában - lakossági hulladékszállítás 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az 
NHKV Zrt. -két lépcsőben -2021. május 3., 
illetve 2021. május 17. napjától változtat 
ügyfélszolgálati feladatai ellátásának rendjén és 
megnyitja személyes ügyfélpontjait.  
 
 
 
 
 



   7    
 
Az NHKV személyes ügyfélpontjain 
elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási számlázással, pénzügyi rendezéssel, 
díjbefizetéssel, részletfizetési igénnyel és 
díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek 
intézésére lesz lehetőség. Felhívjuk Tisztelt 
Ügyfeleink figyelmét arra, hogy ezekben az 
ügyekben kizárólag az NHKV ügyfélpontjai 
járnak el személyesen az alábbi helyszíneken 
és időpontokban https://nhkv.hu/kapcsolat/ 
vagy írásban az ugyfelszolgalat@nhkv.hu 
elérhetőségen.  
A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata 
és ügyfélképviseletei az alábbi ügyek intézése 
érdekében állnak továbbra is az ügyfelek 
rendelkezésére:  
-hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződéskötés, módosítás, illetve 
megszüntetés;  
-adatváltozás bejelentése;  
-szüneteltetéssel kapcsolatos ügyintézés;  
-hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos ügyek 
(javítás, vásárlás, edénycsere);  
-hulladékgyűjtő zsákok átvétele, vásárlása;  
-többlet hulladék elszállítása;  
-lomtalanítás, zöld-és szelektív 
hulladékgyűjtés;  
-társasház szétválása egyéni fizetőhelyekre/ 
társasházi felosztás változás;  
-díjkedvezmény érvényesítése;  
-eseti megrendelés alapján végzett 
hulladékgazdálkodási szolgáltatások;  
-fizetési mód változtatása (csekk, CSBM, 
készpénzfizetési átutalás);  
-egyéb a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
reklamáció.  
Elérhetőségeink: 
https://new.delkom.hu/ugyfelszolgalataink/  
 
 
Felhívás! 
Ismételten kérjük azon autósokat, akik a 
Rákóczi utcában a járdán parkolnak, hogy a 
járda állag megóvás érdekében ezt ne 
tegyék! Szíveskedjenek az udvarukban tenni 
ezt!  
  
 
 
 
 

 
Használt sütőolaj-zsír központi gyűjtése 
 Boda község Önkormányzata együttműködési 
szerződést kötött a BIOTRANS Kft. –vel, egy 
lakossági használt sütőolaj gyűjtő létesítésére. 
A kialakításra kerülő gyűjtési pontra 
kihelyezett edényzetbe lehet majd térítés 
mentesen elhelyezni a háztartásban összegyűlt 
használt sütőolajt-zsiradékot. A gyűjtő edény 
megtelte után a BIOTRANS Kft. szakszerűen 
elszállítja ártalmatlanításra a hulladékot! A 
gyűjtés megkezdéséről, kihelyezett edényzet 
helyszínéről külön tájékoztatjuk a lakosságot. 
Az előzetes tervek szerint a gyűjtő edény a 
szelektív gyűjtő sziget mellé fog kerülni! 
A közösségi gyűjtés bevezetésének célja 
önkormányzatunk részéről a környezet 
terhelésének csökkentése. 

 
Anyakönyvi hírek 

Születés 
Újabb kispolgárral gyarapodott a község 
lakossága:  

Bogdán Zsófia február 17-én 
született. 

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

Házasság 
Szeretettel köszöntjük házasságkötésük 
alkalmából az ifjú házaspárt: 

Lajtman Krisztina és Jenák András. 
Gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 
                           Boda Község Önkormányzata 
 

Halálozás 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 
Ács Gyuláné és Szedeczki Elemér Sándorné 
elhunyt. 
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a 
hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse 
gyászukat.  
                            Boda Község Önkormányzata  
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Sport 
Lassan véget ér, véget érhet?  a pandémia, illetve az ezzel kapcsolatos szabályok enyhítésre 
kerülhetnek, így újra nyitott kapu előtt zajlanak majd a labdarúgó mérkőzések. Helyi pályáink is 
megnyitásra kerülnek, de nem szabad elfelejteni, a védekezés nem állhat le.  
Kérjük a játszótereken, a sportpályákon a parkokban továbbra is vigyázzunk egymás egészségére, 
tartsuk be az országos illetve helyi szabályozásokat. 
  
Felnőtt csapatunkat sem kímélte a járvány, több játékos átesett a fertőzésen, emiatt több mérkőzés 
elmaradt, melyeket most gyorsított játékrendben, (szerda-szombat, szerda- vasárnap) le kell játszani. A 
csapat három mérkőzést lejátszott már és ebből hét pontot szerzett. Jelenleg a tabella 8.-ik helyén 
állnak. 
U16-U-19 es korosztályú csapataink is sorra játsszák a mérkőzéseket, mely nagy igénybe vétel mind 
szabadidő, mind erő tekintetében. Az U-19 es csapat az elmúlt héten nem is tudott kiállni a 
járványhelyzet miatt. 
Lassan elindul a Bozsik program is, igaz a döntéshozók még megadták a lehetőséget, hogy a szülők 
dönthetnek, hogy gyermekeik részt vehetnek-e rajta. 
Az U-14-es korosztályú csapatunk már a rájátszás sorozatnál tart, melynek végén dől el, hogy hányadi 
helyen végez a tabellán. Itt kell megemlítenünk, hogy csoportjukban előkelő helyen állnak. 
Várjuk a folytatást és várjuk a szülőket, szurkolókat! 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

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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