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Kisbodaki 
Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 

2012. június hó          V. évfolyam   3. szám       

 

 

Nyár 

 

Süt a nap a rétre, 

Házak tetejére, 

Árnya sincs a fáknak, 

Tűző napon állnak. 

Kutak mélye száraz, 

Fenekére láthatsz, 

Marhacsorda bőgve 

Fekszik ottan körbe. 

Délibábos égen, 

Megfordított réten, 

Sehol sincs egy felhő, 

Árnyat szövő kendő. 

 

Drégely László 

 
Búcsú Kisbodakon 

 
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy 

írjak egy-két sort a búcsúnkról.  Sokáig 

gondolkodtam, hogyan is kezdjem el a 

cikket. Mivel én városról jöttem ki a faluba, 

előtte nem sok mindent tudtam a búcsúi 

szokásokról. Annyit mára már tudok, hogy 

egy-egy falu búcsúja a templom 

védőszentjének névnapjához kötődik. 

Kisbodakon júniusban, László névnaphoz 

legközelebb eső vasárnap van búcsú.  A 

templomban a misén megemlékezünk Szent 

László királyunkról.  A mai napig 

elsősorban a falu ünnepe, melyre 

igyekeznek azok is hazajönni, akik más 

faluba, esetleg más országrészbe származtak 

el innen. A családok és a falu egész közössége 

találkozik ezen a napon.  

Régebben két napig is tartott az ünnep. 

Vasárnap a rokonoké volt, a hétfői búcsú meg 

a falubelieké. A készülődés napokkal előtte 

megkezdődött, nagytakarítás, bevásárlás. 

Aztán a sütés, először a szárazabbakat 

sütötték meg az asszonyok, itt nálunk a 

sajtosnak van nagy keletje. A krémesebb 

süteményt utoljára készítjük el. Hagyomány 

nálunk az ecetes hal. Pár évvel ezelőtt szinte 

minden háznál elkészítették. Vasárnap van a 

legnehezebb dolga a háziasszonyoknak. A 

főzés. Személyesen mindig megpróbálok 

valami új ételt kitalálni és elkészíteni. Ebéd 

után jöhet a süti kóstolás, kávézgatás és 

persze egy-két pohár bor vagy sör.  

Jó idő esetén délután a rokonokkal, 

gyerekekkel (amikor még kisebbek voltak) 

kimentünk a „faluba” a „benti” kocsma elé, 

ahol egy-két kirakodó vásáros árui közt 

nézelődhettünk. Búcsúfiát vehettünk. 

Céllövöldésnél kipróbálhattuk a 

hurkapálcikára lövöldözést, kisebb-nagyobb 

szerencsével. A körhintán a gyerekek 

válogathattak, hogy a lóra, rendőrmotorra, 

esetleg kocsira ülhettek fel, vagy éppen a 

csacsin volt már csak hely. Míg a gyerekek 

nézelődtek a búcsúban, addig mi felnőttek 

egy-két pohár hideg sör vagy éppen fröccs 

mellett beszélgettünk rég nem látott 

ismerőseinkkel, rokonainkkal. Vacsorázni 

hazamentünk. Este mikor a vendégek is 

elmentek, visszamentünk a kocsmába. Mert 
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ilyenkor bált szoktak a kocsmárosok 

rendezni. Volt, amikor hajnalok-hajnalán 

értünk haza a mulatságból. Remélem, még 

jó pár évig fennmarad ez a szokás, 

hagyomány Kisbodakon.  

Vecsei Frigyesné 

Gyermeknap az iskolában 

 

 
 

Idén is egy jól sikerült gyermeknapot 

tudhatunk magunk mögött. Május 25-én 

gyermekzsivajtól volt hangos az iskola 

udvara. A diákokat több kézműves 

foglalkozás várta. Önthettek gyertyát, 

agyagozhattak, csillám tetoválást kérhettek, 

lovagolhattak. Ildi óvó néni jóvoltából 

ismét nagy sikere volt az arcfestésnek is. 

Szilágyi Dániel az íjászat rejtelmeibe 

vezette be a diákokat. Makó Róbert 

vezetésével lezajlott az osztálybajnokság is. 

 

A gyermekek örömmel vették birtokba 

aBolyongó Játszóházat, amely 22 

készségfejlesztő fajátékból állt. Egy órás 

műsor keretében- a Szülői Munkaközösség 

jóvoltából- élvezhettük Gryllus Vilmos 

gyermekdalait.Nagy sikerrel léptek fel a 

Pulzus SE táncosai is. Simon Ervin 

lovaglással örvendeztette meg a nebulókat. 

A szülők ingyenes büfével várták a 

gyerekeket illetve Cseh Róbertné és Heitler 

Károlyné nagyon finom babgulyással és 

lángossal csillapította éhségünket.  

 

Itt szeretném megköszönni atámogatói  

segítségeket, amellyel  egész évben 

hozzájárultak a Diákönkormányzat 

rendezvényeihez, támogatták tehetsége 

tanulóinkat: 

Lipóti Pékség 

Darnó Hús 

Ifj. Kovács Lajos 

Dobos Tibor 

Rák-Ász Abc 

Cba Abc 

Agrár Zrt, Dr. Tóth László  

Dr. Takács Julianna 

Kovács János András 

Szente Zoltán 

Kovácsné Tolnai Ildikó 

Kovács Tibor  

Szülői Munkaközösség  

Sándorfi Edina 

Simon Ervin  

Soósné Wurm Ildikó 

Szilágyi Dániel 

Karácsonyné Szabó Renáta 

Czafik Tamás  

Makó Róbert  

Dunaremete Önkormányzata 

Darnózseli Önkormányzata 

Kisbodak Önkormányzata 

Világi Ottó  

Vassné Benkovich Anikó  

Heitler Károlyné, Cseh Róbertné 

Sághi Zoltánné 

Megyimóri Istvánné 

Csizmadia Zsoltné 

Nadj Ferenc 

Hujber Tamás 

Tamás Róbert. 

 

Ugyancsak itt köszönöm meg a 

diákok,pedagógus kollégáim segítségét és a 

technikai dolgozók munkáját is. Remélem 

jövőre az ideihez hasonlóan sikeres évet 

zárhatunk. 

 

Fettikné Szabó Krisztina  

Dök- vezető 
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Tanévzáró 

Félre irka, sutba táska, 

vidám szemünk ne is lássa, 

vigyük gyorsan a padlásra, 

őszig legyen ott lakása. 

Elő sárkány, elő labda 

szállj az égnél magasabbra. 

Gyere, állj be a csapatba, 

estig ne is hagyjuk abba. 

Vár a víz és vár a partja, 

vár a nyári rét, a tarka, 

szívünk dobog, bőrünk barna, 

ki erre fut, ki meg arra. 

Félre irka, sutba táska, 

vidám szemünk ne is lássa, 

vigyük gyorsan a padlásra, 

őszig legyen ott lakása. 

Csukás István 

 

Tanévzárás az iskolában 

Lezárult a tanév a Szigetköz Körzeti 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben és 

tagiskoláiban. Június 16-án a gyermekek 

kézbe kapták bizonyítványukat. 

Darnózselin a 219 tanulóból 29-en színötös 

bizonyítványt kaptak. A tanévzáró 

ünnepségen 54-en részesültek 

könyvjutalomban: kiemelkedő tanulmányi 

munkáért, kitűnő, vagy jeles 

bizonyítványért, rangos területi, megyei, 

országos versenyen elért kimagasló 

eredményért. 

Igazgatói dicséretben részesültek: Tóth 

Róbert 4. osztályos, Földes Gábor, Kállai 

Máté, Kemény Márió 5. osztályos, Almási 

Vivien, Horváth Sára 6. osztályos, Tóth 

Barnabás 7.A. osztályos, Cseh Farkas, 

Simon Réka, Szeitz Gréta, Korcz Bálint 8.A. 

osztályos tanuló. 

Könyvjutalomban részesült még: 1. 

osztályból Miksó Balázs, Kovács Klaudia, 

Nagy Alexandra, Hujber Dorina, Csizmadia 

Alex. A 2. osztályból Ónodi Áron, Boros 

Bernadett, Ekker Johanna, Horváth Fanni 

Kata, Kovács Tamara, Légrádi Szilvia. A 

harmadikból Tamás Olivér, Stefanics Nóra, 

Molnár Kincső, Kovács Krisztina, Molnár 

Balázs, Csizmadia Márk, Tercz Sára 

Bernadett, Németh Zsolt, Nagy Barnabás, 

Kiss Vivien, Vass Kornél, Fettik László. 4. 

osztályból Kovács Kitti, Mihályi Katalin, 

Molnár Aliz, Ónodi Teodóra, Soós Dorina. Az 

5. osztályból Hegyi Dóra, Molnár Fanni. 

Hatodik osztályból Cseh Boglárka, Farkas 

Réka, Hevesi Tamás, Horváth Sára Anna, 

Kovács Olivér, Légrádi Eszter, Makó Márk, 

Molnár Csenge. Hetedik A. osztályból Babos 

Beatrix, a hetedik B.-ből Szalai Kamilla, a 

nyolcadik A.-bólCzafik Flóra. 

 

Hagyomány iskolánkban, hogy az a végzős 

diák, aki a nyolc év alatt kitűnő bizonyítványt 

szerez, illetve csak 1-2 négyese van, 

megkapja „Az iskola kiváló tanulója” címet. 

Az elmúlt években a következő tanítványok 

érdemelték ki ezt a címet: 

Soós Lilla, Bokor Andrea, Hábereiter Aliz, 

Kállai Levente, Megyimóri Rebeka és Nagy 

Orsolya.  

Idén is búcsúztattunk egy olyan kiváló diákot, 

aki megérdemelten vehette át a ballagási 

ünnepségen az iskola címerével díszített 

serleget, mégpedig Nagy Kristóf 8.A. 

osztályos tanuló.  
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Harminchét diák ballagott el az iskolából. 

Bauer Ildikó tanárnő megható műsora még 

sokáig megmarad emlékezetünkben.  

Szeretném megköszönni a szülők, a szülői 

szervezet, az önkormányzat, az óvoda és a 

helyi vállalkozók támogatását, segítségét. A 

gyerekeknek élményekben gazdag, 

tartalmas programokban dúskáló nyarat 

kívánok a magam és a tantestület nevében. 

Gregusné Szabó Melinda  

intézmény vezető 

 

 

Szúnyogok  

 
Már érezzük,jönnek,és nem a,, 

Cseszlovákok”,hanem a helyi vérszívóink,a 

szúnyogok. A Gazsival( Szakál Péter,ha 

valaki becenevén nem ismerné)a győri 

koleszban meséltük 

osztálytársainknak,hogy Bodakon télen is 

vannak Szúnyogok,méghozzá 70 kilósak, és 

szeretik a mákos tésztát.Nevettek, mikor 

soroltuk a neveket. Szúnyogh Kálmán, 

András, Julianna.(bocsánat Juci-néni a kilók 

miatt) 

A Tiszai töltésen találtam ezt a tájékoztató 

szöveget,amit most megosztanék a kedves 

bodaki olvasókkal. 

Íme: 

,,Néhány üdülőkörzetben évtizedek óta 

vegyszerrel irtják a szúnyogokat – többnyire 

légi permetezéssel. A baj az, hogy a nagy 

mennyiségben kijuttatott vegyszerek nem 

válogatnak, a védett ízeltlábúakat éppúgy 

elpusztítják, mint a szúnyogokat. Ráadásul 

rövid ideig hatnak. 

Van olyan módszer, ami sokkal jobban kíméli 

a természetet, de sajnos nálunk ma még 

elvétve alkalmazzák. Pedig a szúnyog elleni 

biológiai védekezés leghíresebb tudósa 

magyar anyanyelvű, a Tiszától alig 30 km-re a 

vajdasági Csantavéren született. 

YoelMargalith professzort olyan nagyra 

becsülik, hogy világszerte Mr. Moszkitónak 

nevezik. A tudós az 1970-es években, az 

izraeli Negev-sivatag pocsolyáiban elpusztult 

szúnyoglárvák testében egy ismert baktérium 

új változatát fedezte fel. Ez a baktérium ipari 

méretekben is jól szaporítható. Ha a 

baktérium által termelt mérgező fehérjéket a 

szúnyoglárva elfogyasztja, néhány nap alatt 

elpusztul. Nagy előnye, hogy szinte csak a 

csípőszúnyog lárvákra hat. Az elmúlt 

évtizedekben elsősorban a maláriás 

szúnyogok elleni küzdelemben vetették be, de 

a magyar gyötrő szúnyogok ellen is jól 

alkalmazható. A módszer akkor lehet sikeres, 

ha alkalmazása előtt légi felvételekkel és 

terepi bejárásokkal alaposan felmérik a lárvák 

élőhelyeit. Ehhez több település 

önkormányzatának összefogására lenne 

szükség. 

Sokan azt gondolják, hogy a nagy árvizek 

után törvényszerűen szúnyoginvázió 

következik. Valójában a szúnyogok száma 

egyáltalán nem arányos a kiáradó víz 

mennyiségével. A szúnyogok a több méteres 

vizekben nem tudnak szaporodni, a 

legkedvezőbb számukra a 20-30 cm-es 

vízmélység. Nincs olyan „csodamódszer”, 

amellyel a szúnyogok teljesen kiirthatók. 

Bármilyen kellemetlen rovarok, ez nem is 

lenne célszerű, hiszen akkor szegény halak 

hogy jutnának szúnyoglárvához?” 
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Nos tehát ennyi az idézet,és tapasztalatból 

tudjuk,hogy felénk bizony sok a 

tocsogó,főleg így elárasztás után.(amit a 

környezetvédők kérnek és nem a vízügyön 

múlik, majd erről is írok) 

Egyszer talán eljutunk ennek a módszernek 

az alkalmazásához is, melyhez jó 

egészséget kívánok.  

Horváth János 

képviselő 

 

 

 

Már javában tart a fűnyírási szezon.  

 

Az elmúlt nyáron is probléma volt abból, 

hogy egyes emberek nem körültekintően 

válasszák meg a fűnyírás idejét. Idén is 

érkezett bejelentés, hogy a hétvégén és 

ünnepnapokon olyan időpontban nyírják a 

füvet, amikor más ember normális 

körülmények között pihenni szeretne.  

Tiszteljük, becsüljük egymást, tartsuk be az 

együttélés íratlan szabályait. Mindenki 

annyit várhat el másik embertársaitól, 

amennyit ő ad a másiknak. 

Nem akarom bántani azokat, akik csak a 

hétvégén tartózkodnak a faluban, mert a 

legtöbb panasz rájuk érkezik, hogy nem 

megfelelő időpontban nyírják a füvet.  

 

Ne bosszantsuk a szomszédokat, 

embertársainkat, egy kis emberséggel, 

odafigyeléssel azt hiszem ez a probléma 

megoldható. 

Ekker Károly  

polgármester 

 

Ültessünk 

a szomszéd bosszantása nélkül 

 

Legyen szép a kertünk tele illatos virággal, 

bokrokkal, hűst adó fákkal! 

Egyetlen feltételt azonban tartsunk be: a 

szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját 

nem zavarhatja (árnyékolás, kilátás zavarása, 

telekre átnyúló ágak, gyökerek, épület alá 

növő gyökerek, épületre ráhajló ágak, 

épületen végzendő felújítási munkát 

akadályozó növényzet) ingatlana 

használatában, birtoklásában nem 

korlátozhatja, épületében kárt nem okozhat. 

 

Ajánlott minimális telepítési távolságok 

épülettől, illetve szomszédunk által 

beépíthető telekhatártól: 

A várható, kifejlett növény magasságának 

fele. 

- 3 méternél magasabbra nem növő 

gyümölcs- és egyéb bokor, fa 

(élősövény) esetében: 1,0 méter. 

Néhány gondolat a 
fűnyírásról
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- 3 méternél magasabbra növő 

gyümölcs- és egyéb bokor 

(élősövény) esetében 3,00 méter. 

- 3-6 méterre növő gyümölcs- és egyéb 

fa esetében 5,00 méter. 

- 6 méternél magasabbra növő 

gyümölcs- és egyéb fa esetében 8,00 

méter.  

Ültetési, 

telepítési távolságot célszerű saját 

épületeinktől is betartani. 

Veilandics Eszter 

körjegyző 

Programok a szomszédos 

községekben 
 

 
2012. július 13-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek a szomszédos községekből 

 
Műfüves focipálya nyílt Héderváron, az 

iskola udvarán! 

 

 
Pálya mérete: 20×40 m 

A pálya minden nap lehetőséget biztosít a 

kulturált sportolásra. 

Pályabérléssel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

Általános Iskola Titkárság, Tel: 06 96/ 215-

294, mobil: 06 20497 15 08 

Nyári szünetben: Hédervár Község 

Önkormányzata, Tel: 06 96/ 571 040 

A Műfüves pálya Hédervár Község 

Önko

rmán

yzata 

pályá

zata 

révén 

Belügyminisztériumi támogatással valósult 

meg 2012-ben.  

 

 

Köszönjük 

 

Szeretnénk hálánkat és köszönetünket 

kifejezni mindazoknak, akik adományukkal 

(adventi forraltborozgatás) és munkájukkal 

hozzájárultak falunk legrégebbi, szakrális 

emlékének felújításában. E kereszt újra - régi 

szépségében - legyen dísze településünknek. 

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormányzatának 

lapja –Szerkesztő: Veilandics Eszter, Takács Edit, 

elérhetőségek: 96/215-506, 30/541-8492, 20/291-1985; 

jegyzo@darnozseli.hu, Megjelenik kéthavonta, 

Ingyenes kiadvány  

 

mailto:jegyzo@darnozseli.hu
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1817-ben Khoen Mária grófnő által 

emeltetett régi Kőkereszt 
Nők Kisbodakért Klub 
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