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BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 
Kedves Gyerekek! 
 

Nemsokára, decemberben érkezik a 
Mikulás. Mindig is kérdésként merült föl 
december 5-én vagy december 6-án érkezik 
a Mikulás? 
Ha téged is elbizonytalanítanak az időpontok, 
akkor az alábbi kis írásban, összegyűjtöttük az 
ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 
Szóval, máris megtudhatod, mikor jön a 
Mikulás. 
Honnan ered a Mikulás? 
Ha megkeveredsz a dátumokban, az nem feltét-
lenül a te hibád. Jól gondolod ugyanis, hogy a 
Mikulásnak köze van a december 6-i Miklós 
névnaphoz. A mürai Nikolas, avagy a később 
szentté avatott Miklós püspök ugyanis valójá-
ban maga volt az első Mikulás. 
Az időszámításunk szerinti 270 és 343 között 
élt Miklós gazdag család sarjaként örökségét 
Isten szolgálatába akarta állítani. Úgy döntött, a 
pénzzel segít a rászorulóknak. A Mikulás első 
ajándékozását érdekes történethez kötik. Ami-
kor Miklós meghallotta, hogy a szomszéd-
ságában élő család feje kénytelen három lányát 
az utcára küldeni, mert már élelemre sem futja 
szűkös bevételeikből, egyik éjjel titokban az 
ablakon keresztül zsebkendőbe csomagolt ara-
nyat dobott a házba. Az apa másnap reggel 
találta meg a pénzt, így – Istennek hálát adva – 
lányait megkímélhette a megaláztatástól, és 
kiházasíthatta őket. Szent Miklós halálának 
napja éppen december 6-ra esett, így ezen a 
napon avatták őt sok száz évvel később szentté 
és Magyarországon ezen a napon ünnepeljük a 
Miklós névnapot is. A Mikuláshoz kapcsolódó 
szokást a 19. században vezették be hazánkban, 
amely az előbbi történetet követi. 

 
A Mikulás december 5-én éjnek leple alatt 
érkezik, hogy aztán másnap reggel, 
december 6-án a gyerekek boldogan 
találhassák meg csizmáikban az 
ajándékokat. 
A csizmákat tehát 2021. december 5-én, 
vasárnap kell kitisztogatni és kikészíteni az 
ablakba, hogy éjjel a Mikulás megpakolhassa 
csokoládéval, cukorkával és netán néhány szál 
virgáccsal, amit másnap, hétfőn reggel 
találhattok meg. 
 

 
 

Kedves Gyerekek! 
December 6-án a Mikulás minden bodai 
gyermeket otthonában látogat meg.  
Kérünk Benneteket, hogy verssel és szeretettel 
várjátok! A Mikulás és segítője 16 órakor 
kezdi meg az ajándékosztó körútját. 
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NYMTIT hírek 
Bakonya:  
A Magyar Falu Programban megnyert pályá-
zattal felújítottuk faluházunkat 24.499.700 Ft 
értékben. A faluház műszaki átadása október 5-
én történt meg. Megkezdődött a szintén 
Magyar Falu Programban megnyert felelős 
állattartás keretében az állatok ivartalanítása és 
oltása.  
Boda:  
Megkezdődött a szociális tűzifa felfűrészelése, 
hasogatása. A fa igénylés alapján kapható az 
erre vonatkozó szabályok figyelembe vételé-
vel! A Bátaapáti székhelyű TETT társulás 
szakmai látogatást tett településünkön, hogy 
tájékozódjon a nagyaktivitású hulladék kutatás 
állásáról. A küldöttséget az NYMTIT elnöke és 
alelnökei fogadták. Az RHK Kft. munkatársa 
Power Point előadással mutatta be az eddigi 
történéseket. 
Bükkösd: 
A járda felújítás előkészítő munkáit kezdtük 
meg, még tél beállta előtt megtörténik a 
kivitelezése. Folyamatosan végezzük a zöld-
terület karbantartás őszi feladatait. A temető-
inkben sok a feladat, halottak napjára ezeket is 
befejezzük. Megérkezett az ültetési anyag a 
tervezett parkosításhoz. Ennek elvégzését 
társadalmi segítséggel szeretnénk megtenni. 
Cserdi: 
Folytatódik a közmunka program, a benne 
foglalkoztatottak a település   karbantartási 
munkálatait végzik. A szociális tűzifa pályázat 
keretében 99 m3 nyert a település, megkezdtük 
a rászoruló között a kiosztást. A Máltai 
Szeretett Szolgálat segítségével a település 
diákjai és szüleik színházlátogatáson vettek 
részt október 24-én. 
Cserkút: 
Nyugat Mecsek Falusi Vendéglátó Egyesület 
sikeresen pályázott a "Sportolj Cserkúton" 
című pályázatával a Magyar Falu Programban 
és 1 989 071 Ft támogatásban részesült. Kültéri 
ping-pong asztal, kültéri sakk kerül a 
támogatásból kialakítása, valamint két ivókút is  
kihelyezésre kerül a játszótérre, illetve a Mária 
kertbe. Október 23-án az 1956-os forradalom 
hőseire emlékeztünk, ahol megidézték  
 
 
 
 

 
fiataljaink a forradalom eseményeit egy harci 
jelenet formájában.  
Dinnyeberki: 
Elkészült a volt kocsma épületében a 
csomagoló bővítése, ami NYMTIT forrásból 
került finanszírozásra. Belterületi utunk is 
elkészült  Magyar falu Program keretében. 
Hosszú távú programunk foglalkoztatása 
továbbra is 7 fővel megy, 5 fő dolgozik a 
csomagolóban, 2 fő pedig végzi a falu 
rendbetételével és karbantartásával. Belterületi 
híd megerősítése is befejeződött Vis maior 
támogatásaként. 
Helesfa: 
Településünk csatlakozott a Bursa Hungarica 
ösztöndíj programhoz, így november 5-ig 
várjuk a felsőoktatásban tanulók pályázatait. 
Október 23-án megemlékeztünk az 1956-os 
hőseinkről, megkoszorúztuk az emlékművet. A 
hónap utolsó napján pedig egy rémisztő partit 
szervezünk a gyerekeknek: jelmezes felvonulás 
után játékos vetélkedővel vártuk az 
érdeklődőket.  
Hetvehely: 
Az RHK Kft részéről dr. Kereki Ferenc 
ügyvezető igazgató, valamint Honti Gabriella 
kommunikációs osztályvezető tájékoztatta az 
Nymtit tagtelepülések polgármestereit az 
elmúlt év fúráseredményeiről. Szakmai oldalról 
Molnár Péter tájékoztatta a jelenlévőket az 
évben még hátralévő feladatokról. Döntött a 
Képviselő-testület a kültéri játszótér kivitelező-
jének személyéről, akik várhatóan november 
végére megépítik a játszóteret. Hetvehelyi 
Óvodai Társulás az MFP-ÖTIK/2021 azonosító 
pályázaton 8.764.333 Ft támogatást nyert, 
melyből megszépül az óvoda udvara, új 
bútorzat kerül az épületbe, kazáncsere, 
valamint új kerítés készül. 
Ibafa: 
Október 9-én a Dél-Zselic Természetbarát 
Egyesület rendezésében 27. alkalommal került 
sor a Papi pipa teljesítmény túrára. Az évente 
megrendezésre kerülő túrán a résztvevők 15 
vagy 30 kilométeres távot teljesíthetnek. A túra 
útvonala minden évben érinti Ibafát. A túra 
résztvevői ingyen megtekinthetik a pipa 
múzeumot. 
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Október 12-én ülésezett a képviselő testület, 
ahol többek között döntött a szociális tűzifa 
pályázaton elnyert 54 m3 tűzifa elosztási 
feltételeiről. Elkészült az Ibafai pap szobrának 
talapzata, november elején várható, hogy 
elkészül a szobortető is. A szobor átadási 
ünnepségét november végére tervezzük. 
Kővágószőlős: 
A Magyar Falu Programban tartaléklistáról 2 
pályázatunk is pozitív elbírálásban része-
sült: Közösségszervezéshez kapcsolódó esz-
közbeszerzés és közösségszervező bértámoga-
tása 5.035.337.- Ft és Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér fejlesztése 4.999.900.- Ft 
melyből az Újtelepi játszótér fog megújulni. 
Október 22-én tartottuk az 56-osok terén 
koszorúzási ünnepségünket, ünnepi beszédet 
mondott dr. Hoppál Péter országgyűlési 
képviselőnk. Általános iskolánk felsős tanulói 
formabontó megemlékezését a Buzás Andor 
Művelődési Házban adták elő nagy sikerrel. 
A hónap végén megérkeztek az Önkormányzati 
Eszközök pályázatból vásárolt zöldterület 
karbantartási gépek, eszközök. 
Október utolsó hétfőjén tartottuk meg a soron 
következő képviselő-testületi ülésünket, többek 
között a szociális tűzifa támogatásról is 
döntöttünk. Önkormányzatunk az idei évben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 
pályázathoz. Október 30-án a Buzás Andor 
Művelődési házban Tökfaragó versenyt 
hirdettünk, 40 tök várta az alkotni vágyó 
gyerekeket. Évek óta nagy sikerrel zajlik ez a 
rendezvényünk. November elején érkeznek a 
Település Fásítási programban elnyert sorfák, 
amik azonnal kiültetésre kerülnek. 
Kővágótöttös: 
Október 4-én elkészült és átadásra került a 
Petőfi S u. 188 hrsz. út, melyet a Belügy-
minisztérium által kiírt pályázaton nyertünk 12 
millió Ft értékben, melyből az Önkormányzat 
1,8 millió Ft ön részt vállalt. Október 5-én 
szintén egy projekt sikeres lezárása történt a 
Magyar Falu Programban nyert 
az Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztés címen újult meg a temető kerítés az 
elnyert ötmillió forintból. 
 
 
 
 

 
Október 15-én pedig a NYMTIT II. félévi 
működési költségből elkészült a Kultúrház - 
Bolt tetőszerkezetének, bontási, javítási és 
állagmegóvási munkái valamint megújult a bolt 
előtti korlát is. Október 28-án testületi ülés 
keretében a polgármester asszony beszámolt a 
NYMTIT-tel kapcsolatos információkról, az 
induló közvélemény kutatásról, az I félévi 
működési elszámolás ellenőrzéséről, valamint 
az RHK Kft. által tartott tájékoztatásról. 
Elbírálásra került a Belügyminisztérium által 
támogatott Szociális Tűzifa pályázaton nyert 65 
m3 fa kiosztása, mely 25 rászoruló család, 
időskorú lakos között lesz kiosztva 2-3 m3 
mennyiségben november elején. A Falu-
fejlesztő Egyesület gyertyagyújtást szervezett a 
hozzátartozó nélküli rég elhunytak emlékére 
október 29-én a temetőben. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Halloween játszó-
házat szervezett október 30-ra, ahol tökfaragás, 
lámpás készítés, és egyéb kreatívkodás mellett, 
finom falatok, italok elfogyasztása után 
mécseseket gyújtva felvonultak a résztvevők a 
templom körül.  

 
Folyamatos a munka a Paks II. Atomerőmű 
építési-szerelési bázisán 
 
A két új paksi blokk megtervezése, létesítése 
komplex feladat. Az építkezést az ahhoz 
szükséges anyagokkal, szerkezetekkel, beren-
dezésekkel egy hatvan hektáros építési-
szerelési bázis szolgálja ki. A felvonulási 
területnek is nevezett bázis több helyszínén 
párhuzamosan folyik a különböző kiszolgáló 
létesítmények kivitelezése.   
A klímabarát hazai termelés fenntartására 
szolgáló Paks II. projekt keretében az 
atomerőmű ipari területétől északra fekvő 
építési-szerelési bázison sürögnek-forognak a 
munkagépek. Több kiszolgáló épület kivitele-
zésén dolgoznak az orosz fővállalkozó által 
hirdetett nemzetközi tendereken kiválasztott 
alvállalkozók. A 60 hektáros úgynevezett 
felvonulási terület szolgálja ki az atomerőmű 
építését az ahhoz szükséges anyagokkal, 
szerkezetekkel, berendezésekkel.  
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Lesznek itt – a teljesség igénye nélkül sorolva 
– igazgatási és kiszolgáló épületek, szerelő 
komplexumok, szállítási létesítmények, 
betonkeverő üzem, acél- és betonacél szerelő 
üzem, villamosszerelési, korróziógátló munká-
latok komplexuma vagy éppen légtechnikai 
üzem. 
 
  

 
Dolgoznak a munkagépek az építési-szerelési bázison 

 

Az építési-szerelési bázison több helyszínen, 
párhuzamosan folyik a munka. A terület köze-
pén acél- és betonacél-összeszerelő üzem épül. 
Ezekben az épületekben több mint 300 szakem-
ber évi mintegy 45 ezer tonna fémszerkezet 
gyártásáról fog gondoskodni. A szomszédos 
festőműhelyben évente több mint 400 ezer 
négyzetméternyi felületet festenek vagy 
kezelnek majd. A betonüzem két keverő-
berendezése egységenként három darab 500 
tonnás cementsilóval és két adalékanyagsilóval 
évi 300 ezer köbméter betonszükségletet lesz 
képes kiszolgálni. 
 
 

 
Épülnek az acél- és betonacél-összeszerelő komplexum 

épületei  
 
 

 

 

 
A következő hónapokban további épületek 
kivitelezése kezdődik meg a felvonulási 
területen.  
Ezek egyike a korróziógátló munkálatok 
komplexuma. Ez az épületegyüttes, amely az 
elmúlt év végén megkapta az építési engedélyt, 
hat létesítményből áll: homokfúvó- és 
fémbevonó-épületből, valamint festőműhely-
ből, raktárakból és öltözőépületből.   
Szeptemberben a Paks II. munkatársai birtokba 
vették a leendő blokkok közvetlen 
szomszédságában felépült Erőmű-beruházási 
Központot. A kétszintes, konténerekből épült 
irodaépületben mintegy háromszázan 
dolgoznak. A konténer-irodaházak ugyanazt a 
komfortot nyújtják, mint a hagyományos 
épületek, de költséghatékonyabbak.  
Az épület előtt kerékpártárolót, parkolót 
alakítottak ki, valamint az udvar parkosítása is 
megtörtént.  
 

 
Az Erőmű-beruházási Központ korszerű konténerépülete 
 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. végzett az új 
blokkok területének megtisztításával. Haszná-
laton kívüli épületeket, közműveket, utakat 
kellett elbontani. A Paks II. Zrt. kézhez kapta 
azokat az engedélyeket, amelyek az első 
terület-előkészítő tesztmunkák megkezdéséhez 
szükségesek.  
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Önkormányzati hírek 
Családi és kerékpáros nap volt júliusban illetve 
augusztusban, mely a “Bükkösd és vonzás-
körzetének” konzorciumi pályázat keretein 
belül zajlott. A kerékpáros verseny illetve játék 
az emlékpark előtti úton zajlott, sok gyermek 
részvételével. KRESZ totó illetve ügyességi 
versenyek, valamint arcfestés is volt a 
programok között. A versenyt ebéd zárta.  Az 
ebéd a gyermekek nagy örömére hamburger 
volt!  
A családi vetélkedőn több mint 90 fő vett részt 
mely a faluházban illetve az udvaron zajlott. A 
programot ezen a helyszínen az elkészült bodai 
mesekönyv bemutatása nyitotta meg. A könyv 
írója Császár Levente, valamint a könyv 
grafikáit elkészítő bodai gyerekek adták át a 
nyilvánosságnak a gyönyörű kiadványt. 
Bűnmegelőzés témában csapatversenyben  
mérték össze tudásukat a nevezők. Lehetőség 
volt a megjelenteknek vérnyomás- koleszterin-
vércukor mérésre is. Az ezt követő ebédet 
illetve a fagylaltot jó hangulatban fogyasztották 
el a megjelentek!  
Volt még arcfestés-légvár-íjászat illetve 
játszóház a napi programban. Képeink a 
kerékpár versenyen illetve a családi napon 
készültek. 
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Horgászverseny 
Nagyszabású horgászverseny volt a bodai 
tavon júliusban! A tavat üzemeltető Gránicz 
Attila által rendezett verseny nagy részvétel 
mellett,  jó hangulatban zajlott. A sikeres 
fogások után egy kellemes ebéddel és 
kvaterkázással folytatódott a nap. Fotóink a 
versenyről készültek. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Parlagfű mentesítés 
Ismét sikerült valakinek közben járnia abban, 
hogy az Önkormányzat parlagfű kényszer-
vágást végeztessen a település plusz költségére. 
Természetesen jogos a felvetés, mivel a 
parlagfű allergiát okozhat, de itt kell 
megemlítenünk, a jelenlegi dolgozói létszám 
nem teszi lehetővé, hogy minden területre 
időben odaérjenek és mint az előző években, 
akadálymentesen végezzék a területek 
karbantartását. 
Ezúton jelezzük, bizonyos magánterületek 
gazosodása, karbantartás elmaradása messze 
meghaladja a fent említett parlagfüves terület 
nagyságát. Csak remélni tudjuk, írásunk 
megérinti azokat is, akik nem tartják karban 
saját területeiket. Fotóinkon a mentesítési mun-
ka illetve egy nem karbantartott magánterület 
látható!  
                           Boda Község Önkormányzata 
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Szüreti fesztivál-Tájoló Nap 
Nagy sikerrel zárult a szeptember 18-án 
megrendezett bodai fesztivál! Ezen a napon, 
több mint ezer résztvevő látogatta meg telepü-
lésünket, élvezte a jó időt, a műsorokat, a 
kézműves bemutatókat, borkóstolót. Minden 
korosztálynak volt program, szórakozási lehe-
tőség. A színpadon nívós fellépők kápráztatták 
el a megjelenteket, melynek csúcspontja Korda 
György és Balázs Klári előadása, valamint a 
tűzijáték volt. A programokon többek között 
részt vett a csíkrákosi testvér települési küldött-
ség, a burgenlandi citera zenekar is. A teljes 
szüreti program megrendezésére  a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázati 
támogatás illetve más cégek támogatása adott 
lehetőséget. A program egyik színes része a 
Csíkrákos testvér településsel közösen tartott 
néptánc tanulás volt, melyet a volt bodai 
Harinkó néptánc együttes oktatója, Gálber 
Attila vezetett le. Külön köszönet azon 
résztvevőknek, akik tagjai voltak a Bodai 
Harinkó táncegyüttesnek és ezen a napon ismét 
beöltözve népviseletbe, résztvettek a szüreti 
felvonuláson. Külön köszönjük minden dolgo-
zónak, szervezőnek, személyzetnek, akik nél-
kül nem sikerülhetett volna ilyen színvonalas 
rendezvényt tartani.  
KÖSZÖNJÜK: Boda Község Önkormányzata 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fotóink a néptáncoktatáson készültek 

 

Autómentes nap 
Szeptember 18-án pályázati támogatással került 
sor az autómentes nap megrendezésére. Ezen a 
napon részlegesen lezárásra került a Jókai utca 
illetve az önkormányzati telken kialakított 
pályán élvezhették a felnőttek és gyermekek a 
kihelyezett elektromos rollerek-gokartok 
használatát. A program utáni napokban az 
önkormányzat inspirálta a helyi kerékpárosokat 
a kerékpárok folyamatos használatára. 
 
PAKS II kamion Bodán 
Településünkön is állomásozott a Paks II tájé-
koztató kamionja, melyben in-situ helyzetben 
volt látható az új atomerőmű építésnek terve, 
illetve a hulladékok kutatásának jelenlegi hely-
zete. A megjelentek attraktív online bemutatón 
láthatták a történéseket. Iskolánk mintegy 100 
tanulója is megtekintette a kamionban látható 
bemutatót! 
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Információs Park  
A bodai információs parkban található 
tájékoztató táblák karbantartása folyamatosan 
zajlik. Az elkorhadt oszlopokat cserélik, a 
táblákat csiszolják, újra festik. Fotónk a 
munkálatokról készült.  

 
 

Hivatalos látogatás 
Csíkrákos partnertelepülésünk meghívására, 
Bodáról hivatalos küldöttség utazott, a Kis-
Boldog Asszony Búcsúra, falunapra Erdélybe. 
A három napos látogatáson önkormányzati 
megbeszélésen, Búcsú napi misén, illetve 
közös kvíz játékon vett részt a küldöttség. A 
bodai részről érkezettek, meglátogatták a régi 
barátokat, ismerősöket is Rákoson. 
 
 

 
 

 
 
 

Gyerekvetélkedő  
A szeptemberi Tájoló Napi gyermek verseny, 
Cserkúton került megrendezésre, az NYMTIT 
szervezésében. A társulást alkotó 11 
településről 4-4 fős csapatok mérték össze 
tudásukat, szellemi, illetve játékos formában. 
 

 
     

Szünidei étkeztetés 
Önkormányzatunk az őszi szünetben meleg 
étkezést biztosított azon gyermekek számára, 
akik ezt igényelték és jogosultak voltak rá. A 
napi étket éthordókban a bodai falugondnok 
szállította a bicsérdi konyháról az igénylők 
számára. 
 
 

Halloween 
Több éves kezdeményezésen alapuló 
Halloween járás volt ismét településünkön. Ez 
az amerikai szokás a világon rohamosan terjed, 
nagy népszerűségnek örvend. Varga Vivien 
vezetésével ezen a napon, október 31-én is több 
mint 40 gyermek gyűlt össze és járták végi a 
házakat az alábbi ismert szlogennel: “Cukor-
kát vagy csalok”. A napnak megfelelően a 
legkülönbözőbb maszkokban, öltözetekben 
megjelent gyermekek rengeteg cukorkát, 
csokoládét gyűjtöttek, melyet az est befejezése 
után a Faluházban rendezett Halloween partin 
osztottak szét egymás között. Fotóink az 
eseményen készültek. 
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Temető karbantartás 
Az éves szokásos temetői karbantartásokon 
felül önkormányzatunk nagy figyelmet fordított 
a Mindenszentek illetve halottak napi 
megemlékezések tiszteletére. A temető 
rendkívüli karbantartásáról az odalátogatók, 
megemlékezők meggyőződhettek. Szép időben, 
tiszta, karbantartott közegben helyezhették el a 
megemlékezés virágait, gyújthattak gyertyát 
illetve vehettek részt a temetői megemlékező 
szertartáson. 
 

  
 
Idősek napja  
Az éves szokásos idősek napi ünnepség szerve-
zése folyamatosan zajlik. A járványhelyzetet 
figyelembe véve Önkormányzatunk képviselő-
testülete a jövő héten tartandó ülésén fog 
dönteni, hogy megrendezheti az ünnepséget 
vagy valamilyen más formában kerüljenek 
köszöntésre az idősek. 
 
 
 
 

 

Az előzetes tervek szerint, polgármesteri 
javaslat alapján, amennyiben lehetőség van a 
fizikai megszervezésre, november végén lenne 
megtartva az ünnepség. A döntésről minden 
érintett írásos értesítést fog kapni.  
                               Boda Község polgármestere 
 
 
Szociális tűzifa 
Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása, 
kiadása, az arra jogosult igénylők számára. A 
kiadott fát az önkormányzati dolgozók vágták 
össze azok részére, akik egyedülállók és 
mozgásukban korlátozottak illetőleg betegek. A 
fát az önkormányzati dolgozók házhoz 
szállították az igénylők számára! 
 
 
Pályázat 
“ Felelős állattartás elősegítése” címen 
pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, mely 
pozitív elbírálásban részesült! A projekt 
megvalósításának tervezett fizikai befejezése 
2022.09.19. Önkormányzatunk tervei szerint a 
megvalósítás 2022. tavaszán kezdődik. 
A pályázatban szereplő-érintett állatok 
tulajdonosai a program kezdete előtt kiértesítést 
kapnak! Vagyis: csak az előzetes igényfelmérő 
íven szereplő állatok, szám szerint 28 egyed 
vehet részt a programban! 
 
 
Miserend 
-2021. november 14. vasárnap 8 óra Szentmise 
Bodán. 
-2021. november 21. vasárnap 8 óra Igeliturgia 
Bodán. 
-2021. november 28. vasárnap  8 óra Szentmise 
Bodán  
-2021. december 5. Vasárnap 8 óra  Szentmise 
Bodán. 
                Köszönettel: 
                                 Dohány Zoltán plébános 
                                      06-30-483-36-29 
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Anyakönyvi hírek 

Születés 
Újabb kispolgárokkal gyarapodott a község 
lakossága:  

Szabó Gábor június 6-án, 
Imre Levente június 10-én 

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

 

Házasság 
Szeretettel köszöntjük házasságkötésük 
alkalmából az ifjú házaspárokat: 

Ujvári Klaudia és Kövesi Attila 
Szabó Kata és Kasza Csaba Dániel 

Gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 
                           Boda Község Önkormányzata 
 

Halálozás 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 
Elekes Gézáné, Lőrincz Géza, Gábor Ernőné és 
Rózsa Sándor elhunyt. 
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a 
hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse 
gyászukat.  
                            Boda Község Önkormányzata  

Sport 
A járvány helyzet ellenére folyamatosan 
zajlanak a Baranya megyei I osztály labdarúgó 
csapatainak edzései-mérkőzései. A 7-9-11 
éveseknek Bozsik torna rendszerben, a 13-14-
16-19 éveseknek, valamint a felnőtt csapatnak, 
bajnoki rendszerben. Hetente, két edzést 
tartanak a csapatoknak az edzők+ mérkőzések 
vannak. Sajnos a betegségek, a vírushelyzet 
fokozódása miatt nem tartható mindig ez az 
ütemterv. Van olyan hét, amikor az edzés 
mellett két napon is mérkőzést játszanak a 
gyermekek. Ez nagyon megterhelő, de nagy 
örömmel odaadással végzik mind a gyerekek, 
mind az edzők.  Sportegyesületünk nevében itt 
szeretnénk megköszönni a szülők segítségét- 
 
 
 

 
megértését, illetve az iskoláknak,                 
hogy lehetővé teszik a sportoltatást. 
Egyesületünk Etikai Kódexe első helyen 
tartalmazza: Egészségre nevelés, egészséges 
életmód. Köszönjük az egyesület vezetőinek, 
hogy lehetőséget teremtenek évről évre a 
sportolásra Bodán, illetve mindazoknak, akik 
társadalmi munkában, ingyen és bérmentve, 
szabadidejük terhére segítik ezt a nagy 
szervezettséget igénylő munkát. A teljesség 
kedvéért itt említjük meg, hogy Bodáról és a 
környezetében lévő településekről, hetente több 
mint 100 fiatalt mozgat meg, sportoltat az 
egyesület keretein belül! A teljesség miatt 
szintén itt kell megemlítenünk név nélkül 
azokat a cégeket melyek a TAO -n keresztül 
támogatják az egyesület működését! Lásd: 
Boda Község honlapja. Köszönjük!! 
 

 
 

    Boda ÖSE  U14-es  csapata  a  fotónkon. 
 

  
 

        Utánpótlás csapatunk edzés közben 
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