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Caravaggio: Emmauszi vacsora c. festménye 
 
Néhány gondolat az Emmauszról 
 

Az emmauszi (vagy emmausi) tanítványok 
Jézus két tanítványa az Újtestamentumban, akik 
Jeruzsálemből hazafelé menet Emmauszba, 
találkoznak Jézussal és így tanúi lesznek 
feltámadásának. A történet részletesen csak 
Lukács evangéliumában olvasható, Márk 
evangéliuma két versben emlékezik meg róla.  
A tanítványok kezdetben nem ismerték fel a 
hozzájuk csatlakozó vándort, aki szomorúságuk 
okáról kérdezte őket. Amikor megérkeztek a 
faluba, már esteledett, ezért marasztalták, hogy 
töltse ott az éjszakát.  
"Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a 
kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta 
nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. 
De eltűnt a szemük elől. "Hát nem lángolt a 
szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és 
kifejtette az Írásokat?" Még abban az órában 
útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott 
együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal  

 
fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, 
és megjelent Simonnak. Erre ők is 
beszámoltak az úton történtekről, meg arról, 
hogyan ismerték fel a kenyértöréskor" – írja 
Lukács.  
A bibliai Emmausznak sokan a mai kis arab 
falut, Qubeibehet tartják, amelynek Szent 
Üdvözítő plébániáján megemlékezéseket 
szoktak tartani a történetben szereplő 
kenyértörésről, amelyet a keresztények a 
történelem első eukarisztikus csodájának 
tartanak.  

 
 

 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván  

Boda Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete minden 

kedves bodai lakosnak!  
 
 

BODAI HÍRMONDÓ 
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NYMTIT hírek – Boda: 
Az NYMTIT a 2021. évi elszámolási 
kötelezettségének eleget tett a támogató ITM 
felé, az elszámolást a támogató hiba nélkül 
elfogadta! 
Elkészült  Boda 2022. évi közfoglalkoztatási 
programja. A benyújtott anyagot a foglalkoz-
tatási főosztály elfogadta, így 2022. év 
júniusáig 11 főt tud foglalkoztatni az önkor-
mányzat. A program keretein belül első 
helyen szerepel a kommunális tevékenység! 
Aláírásra kerültek március 3-án az NYMTIT 
illetve a társulás tagtelepülési között kötődött 
alszerződések. Az alszerződések pontosan 
tartalmazzák a tagönkormányzatok feladatait 
a nagyaktivitású hulladékkutatás kommuni-
kációs tevékenységével kapcsolatban. 
Az időjárás enyhülésével elindultak a tavaszi 
munkálatok a településen. A kültéri padokat 
javították festették, a fákat folyamatosan 
metszik a közfoglalkoztatottak! Az önkor-
mányzati szőlő metszése március elején 
megtörtént. A Petőfi utcában a bolt előtti árok 
javítása, burkoló lapjainak helyre állítása 
folyama-tosan zajlik. 
Boda Község Önkormányzat képviselő-
testülete a 2022. évi költségvetését elfogadta 
márciusi ülésén.  
 

Önkormányzati hírek 
 

Kedves bodai lakosok! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. 
február 19-én megrendezett jótékonysági bál 
összes bevétele 181.000,-Ft, melyből 
78.000,-Ft belépőjegyekből, 103.000,-Ft 
támogatói jegyek értékesítéséből gyűlt össze. 
A bevételből az alábbiakat valósítjuk meg: 
a település virágosítására, új virágládák 
készíttetésére fordítjuk. Köszönjük szépen a 
támogatásukat, részvételüket! 
 

Ünnepség 
Március 15-én önkormányzatunk közös 
ünnepségre hívta a lakosságot a Nemzeti 
Ünnep alkalmából. Az ünnepi megemlékezés 
szentmisével kezdődött, majd a templom-
kertben Kovács Győző mondott ünnepi  
 

beszédet. Ezek után az iskolások műsora 
következett, majd huszárok kíséretében a helyi 
szervezetek megkoszorúzták az 1848-as 
emlékkeresztet. Fotónk a rendezvényen készült. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busz 
Fenntartási illetve műszaki nehézségek miatt (a 
jármű 31 éves volt) az önkormányzat 
tulajdonában lévő 52 személyes autóbusz 
értékesítésre került. 
  
Háziorvosi ügyelet 
Az ügyelet fenntartási nehézségei miatt a 
megtartott falufórumon elhangzott, hogy 
lehetséges, szükséges lesz a szigetvári közös 
ügylethez történő csatlakozás. A továbbfolytatott 
tárgyalások eredményeként 2022. június végéig 
Szentlőrincen marad az ügyleti ellátás. Ezen 
időszak alatt kerül az önkormányzatok részéről 
újra tárgyalásra, hogy miként fog működni az 
ügyelet júniustól. A döntésről önkormányzatunk 
tájékoztatást fog adni a lakosság számára. 
  
Közmunka program 
Településünk a közfoglalkoztatási program 
keretében 10 főt foglalkoztat. Az elmúlt 
időszakban karbantartási munkálatokat végeztek 
a dolgozók. Felújították a közpadok nagy részét, 
új hirdető táblákat helyeztek ki, játszóteret 
javítottak illetve a közterületeket takarították, 
területeket tisztítottak meg a nem oda való 
cserjéktől, gallyaktól, fáktól.  
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Fotónk a munkálatok végzése során készült. 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
Születés 

Újabb kispolgárokkal gyarapodott a község 
lakossága:  

Kövesi Lotti 2021. december 23-án 
Kasza Armin 2022. február 5-én 

Jenák Zsófia 2022. március 31-én 
született. 

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

 

Halálozás 
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 
Újvári Ferenc, Csanádi János, Kasza Ferenc, 
Benda Ferencné és Balatincz László Lajosné 
elhunyt. 
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket a 
hozzátartozóknak, együttérzésünk enyhítse 
gyászukat.        Boda Község Önkormányzata  

Pályázatok 
2022. évben eddig benyújtott pályázatok 
közül az MFP-ben elbírálásra került az út-
híd-víz elvezető árok felújítás-építés. Ebben 
önkormányzatunk 10 millió forint támogatást 
ért el. A Zrínyi utcai árok szakasz egy része 
illetve a Rákóczi utca folyóka felújítása fog 
megtörténni ebből az összegből. 
A TOP-+ energetikai korszerűsítés pályázata 
szintén pozitív elbírálásban részesült és  
 
 

 
bruttó 174 millió forintot nyert a településünk. Ez 
a bruttó összeg a középületek korszerűsítésére 
(napelemek-szigetelés-ablakok/ajtók cseréje, 
fűtéskorszerűsítés) lesz fordítva. Jelenleg a 
szerződéskötés, majd ezután a közbeszerzési 
eljárás fog lezajlani. 
Sajnos a ravatalozó felújítási pályázat nem hozott 
pozitív eredményt! 
Az MFP-ben elért támogatás eredménye képpen a 
Zrínyi utca még nem leaszfaltozott része is 
elkészül az első félévben. 
 
Gondolatok iskolánkról - bemutatkozik a 
Bicsérdi Általános Iskola 
Intézményünk csodálatos természeti környe-
zetben található. Nyolc tanterme, ebédlője, 
informatikaterme, tornaterme mellett az udvar 
rendezettsége, a szabadidő hasznos eltöltésére 
alkalmas udvari létesítmények is biztosítják 
tanulóink fejlődését. Ehhez hozzájárul elköte-
lezett tanári karunk jó szakmai munkája, s a 
munkánkat segítő szakemberek tevékenysége az 
eltérő bánásmódú gyermekek megfelelő fej-
lesztése érdekében (gyógypedagógus, logopédus, 
pszichológus). Tehetséges tanulóink számára 
szakköröket, versenyeket, sportolási lehető-
ségeket biztosítunk.  
A személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése 
érdekében, a tanulás mellett, gazdag programokat 
biztosítunk tanulóink számára: színházláto-
gatások, úszás, korcsolyázás, témanapok, 
táborozások, színvonalas ünnepélyek színesítik 
mindennapjainkat. 
Osztályaink alacsony létszáma lehetővé teszi 
tanulóink alapos megismerését, a személyes 
bánásmódot, törődést. Korszerű módszerekkel 
segítjük a megfelelő ismeretek elsajátítását, azok 
alkalmazását, s szintén nagy hangsúlyt fektetünk 
a nevelésre. 
Elsőseink felszabadult, szorongásmentes 
iskolakezdését 10 éve működő programsorozattal 
biztosítjuk, melynek része a 8 hetes nyújtott 
előkészítő időszak év elején. Ennek feladata az 
egyéni képességek kibontakoztatása, differenciált 
fejlesztés, sikerélmény biztosítása az eltérő 
képességű és hátterű gyerekeknek a sikeres 
iskolakezdés érdekében. 
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Célunk, hogy minden tanulónk lehetőséget 
kapjon olyan tudás, alapműveltség megszer-
zésére, amellyel érvényesülést biztosító 
iskolapad érhető el.  
Emellett igyekszünk elérni, hogy tanulóink 
személyisége érettebb, rugalmasabb, 
önmagával szemben igényesebb, társaival 
szemben felelősebb, emberi kapcsolataiban 
gazdagabb legyen, magatartása tisztelettudó, 
társas kapcsolataiban kulturált legyen. 
Kapjon segítséget ahhoz, hogy sokoldalúvá, 
nyitottá, érdeklődővé, kreatívvá váljon. 
 

„Mindenki, aki visszagondol a saját 
oktatására, 

tanárokra emlékszik, nem módszerekre vagy 
technikára. 

A tanár a szíve az oktatásnak.” 
Sidney Hook 

 
Szili Attiláné va-
gyok. Igen erős helyi 
kötődéssel rendel-
kezem, így bizo-
nyára már sokan 
hallottak rólam jót, 
rosszat, vagy ismer-
nek is. Gyermek-
koromat itt, Bicsér-
den töltöttem, ide 
jártam általános isko-
lába.  
Később, 
tanulmányaim befejeztével ebben az 
iskolában kezdtem meg tanítói munkámat, 
immár 32 éve. Azóta is itt élek, itt dolgozom. 
A hosszú évek alatt napköziztem, két 
gyermeket felneveltem, s osztály-tanítóként 
sok-sok szülővel együtt dolgozva, számos 
kisgyermeket tanítottam meg írni, olvasni, 
számolni. Remélem mindemellett sok szép, 
emberséges dologra is sikerült nevelnem 
őket. Számomra e kettő csak együtt 
képzelhető el. Nagyon fontosnak tartom 
tanítványaim harmonikus, sokoldalú és 
egyénre szabott fejlesztését. Ehhez azonban 
elengedhetetlen a szülőkkel kialakított jó  

 
kapcsolat, az a közös munka, melyet a gyermek 
érdekében nap, mint nap együtt végzünk. Talán 
ennek is köszönhető, hogy leendő elsőseim közül 
hatnak már a szüleit vagy testvéreit is tanítottam, 
bodaiakat, bicsérdieket egyaránt. 
Célom mindenképpen az, hogy a közös munka 
során egyaránt jól érezze magát a gyermek, a 
szülő és természetesen én magam is.  
Ez a légkör az alapja, hogy a munkánk során 
érdeklődő, véleményét bátran megfogalmazó, az 
új ismeretekre nyitott fiatalokká váljanak, s 
magukból a lehető legtöbbet hozzák ki 
tanítványaim. 
Sport 
Utánpótlás csapataink közül a Bozsik program is 
újraindult. Eddig három torna került megrende-
zésre Szentlőrincen az U-7-9-11 korosztály 
számára. A kicsik nagy örömmel és sikeresen 
vágtak neki az új tavaszi szezonnak. A 
csapatokból 2 játékosunkat is behívták a 
korosztályos válogatottba. A két kiemelt: 
Steigerwald Máté illetve Dombos Zerkon. 
Gratulálunk!!   Fotónkon a torna U-7-es csapata 
látható. 

    
 
Felnőtt csapatunk a sok távozó illetve sérült miatt 
a tavaszi szezonban még nem nyert mérkőzést és 
a tabella alsó felén tanyázik.  
Reméljük, a hátralévő mérkőzéseken hozza a 
kötelezőt és kiharcolja a bennmaradást a 
csoportban. 
Az U-16-19-es csapataink váltakozó sikerrel 
veszik az akadályokat és többnyire a tabella 
középső harmadában helyezkednek el. 
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