
 
 

1 
 

 

 

Kisbodaki 
Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 

2012. december hó          V. évfolyam   5. szám       

 

s

k

. 

 
 

Advent 
 

Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele. 

Advent ideje a karácsonyt megelőző 

negyedik vasárnappal kezdődik, s 

karácsonyig tart. Ezt az időszakot a szent 

várakozás kell, hogy jellemezze. Jó alkalom 

a mások iránti megbecsülés és az 

önzetlenség gyakorlására is. 

Kisbodakon még él a karácsonyi népszokás, 

a betlehemezés. A gyerekekházról házra 

járva eljátsszák a Jézus születéséről szóló 

bibliai történetet, majd átadják 

jókívánságaikat a család tagjainak. Ezután a 

háziak megvendégelik őket. Kérjük a falu 

régi és új lakóit, továbbra is fogadják jó 

szívvel a gyerekeket! 

Az immár hagyományosnak tekinthető közös 

teázás, forraltbor kortyolgatás lehetőséget 

nyújt arra, hogy megálljunk egy kicsit. 

Megálljunk és szót váltsunk azokkal, akikkel 

erre az évközi rohanásban nem tudtunk időt 

szakítani. A találkozásra idén 2012. december 

9-én, advent második vasárnapján lesz 

alkalmunk, a közösségi házban. A rendezvény 

a „Szállj velünk!” Nők Kisbodakért Egyesület 

karácsonyi műsorával kezdődik délután 3 

órakor, ezt követően mutatjuk be és árusítjuk 

az új, 2013. évi kisbodaki falinaptárunkat. 

Szertettel várjuk a falu apraját-nagyját! 

 

A jótékonysági bevételekből tavaly a Trianon 

Emlékkő állítása valósulhatott meg, idén 

pedig a parkban lévő,műemlék jellegű 

feszületet és környezetét sikerült rendbe 

hozni, széppé varázsolni. Köszönjük az 

önzetlen felajánlásokat! 

Összeállította Timár Gábor, az NKE 

felkérésére 

 

Nyugdíjas Nap 
 

Szeretettel meghívjuk az Önkormányzat által 

megrendezésre kerülő nyugdíjas napraa 

Kisbodaki Közösségi Házba. 

 

Időpontja: 2012. december 7. (péntek) 16 

óra 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 
 

Kisbodak község Önkormányzata nevében 
Ekker Károly 

polgármester 



 

 

2 

Körvonalazódik a jövő év önkormányzati 

hivatal rendszerének alakulása 

 

Magyarországon a 2012. év a közigazgatási 

reformokról szólt, átszervezése az utolsó 

fázisba került, 2013 évtől több mint 20 év 

után új rendszer keretében – a régi járási 

rendszer egy-egy elemét megtartva- 

működik az önkormányzatiság. 

 

Járási hivatalok  

 

2012 nyarán a járási határok letisztázódtak, 

a Kormány a járások kialakításának elveiről 

és az előkészítés feladatairól 2011. 

szeptember 1-jén döntött.Mintegy 6.500 

jogszabály által megállapított jelenleg több 

mint 2500 jegyzői feladat- és hatáskörök 

felülvizsgálata és a járási hivatalok 

kialakítása lezajlott, körvonalazódnak a 

helyi önkormányzatoktól átkerülő és 

megmaradó feladatok típusa és mennyisége. 

A 2013-ra megalakuló járási hivatalok 

elsősorban okmányirodai feladatokat, a 

gyermekvédelmi- és gyámügyeket, 

valamint egyes szociális, környezetvédelmi, 

természetvédelmi igazgatási ügyek 

intézését veszik át a településektől  

Jövő évtől a járási hivatalokon belül 

szakigazgatási szervként működik a járási 

gyámhivatal, a járási állategészségügyi és 

élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási 

földhivatal, a járási munkaügyi 

kirendeltség. 

Az államigazgatási feladatokkal együtt a 

járási hivatalok átveszik a helyi 

önkormányzatoktól (körjegyzőségektől) az 

e feladatokat jelenleg is ellátó a 

köztisztviselőket. Nemcsak a munkatársak, 

hanem a feladatellátáshoz szükséges ingó- 

és ingatlan vagyonra is szükség lesz a járási 

hivatalokban, ezek a Magyar Állam 

ingyenes használatába kerülnek, a 

vagyonkezelő a kormányhivatal lesz.  

 

 

Közös önkormányzati hivatalok 

 

Az önkormányzati hivatalok struktúrája 

átalakulása során megszűnnek a 

körjegyzőségek és felállnak a közös 

önkormányzati hivatalok, melyhez több 

feltétel is kötődik. 

Az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásának egyik 

jelentős feltétele, hogy valamennyi, a közös 

hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy 

járáson belül kell lennie.  

 

A járáson belüli feltétel szükséges az 

egységes közigazgatási rendszer 

kialakításához, az önkormányzati és az 

államigazgatási szervek zavartalan 

együttműködéséhez. E feltétel a jelenlegi 

Darnózseli - Dunaremete - Hédervár – 

Kisbodak - Lipót községek részvételével 

működő körjegyzőség esetében megfelelő – 

közös önkormányzati hivatalként – működhet 

tovább. 

 

Az Országgyűlés előtt van egy önkormányzati 

törvény módosítását indítványozó javaslat, 

mely szerint további feltétele lenne a közös 

hivatal alakításának az azonos 

választókerületbe tartozás.  

Esetünkben ez a feltétel is teljesül, mert a 

községek a mosonmagyaróvári 

választókerületbe tartoznak. 

A kormányhivatalok és az önkormányzatok 

október végéig megállapodásban rögzítették a 

járási hivatalhoz kerülő köztisztviselők 

létszámát és az ingyenesen használatba vett 

ingatlan és ingó (pl. infokommunikációs) 

eszközöket. Továbbá aláírásra kerültek az 

ügysegédi megállapodások, mely szerint 

2013. január 1-től meghatározott 

időszakokban a járási hivatalban dolgozó 

kormánytisztviselő az önkormányzatoknál 

ügyfélfogadást tart. 
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A közös önkormányzati hivatal 

megalakításáról, személyi-, tárgyi 

feltételeiről, az ellátandó feladatokról, a 

hivatal szervezeti felépítéséről az érintett 

képviselő-testületek megállapodást kötnek. 

 

A Mötv. 85. § szerint a közös 

önkormányzati hivatal esetén fontos, hogy 

minden településen folyamatosan 

biztosított legyen az ügyintézés 

kirendeltség létrehozásával vagy 

kihelyezett ügyfélfogadással.  

A körjegyzőséget fenntartó 

önkormányzatok képviselő-

testületeitöbbsége 2012. november 

hónapban a meghozták 

szándéknyilatkozatukat a közös 

önkormányzati hivatal felállításának 

szükségességéről és irányvonaláról. 

Ez év végi testületi üléseken tervezzük a 

megállapodásokat pecséttel is ellátni, hogy 

a jogszabályok szerint megfelelő 

előkészítés és szándék mellett a közös 

önkormányzati hivatal 2013. január 1-jével 

megkezdhesse működését, mely 

átalakításból Kisbodak község lakossága 

ügyintézése során bízunk benne változást 

nem fog tapasztalni. 

Veilandics Eszter 

körjegyző 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

Kisbodak Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete idén is csatlakozott a 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójához. 

Ebben az évben két fő felsőoktatási 

intézményben tanuló fiatal nyújtotta be 

kérelmét az Önkormányzathoz. A Képviselő-

testület 2012/2013. tanév második félévére és 

a 2013/2014. tanév első félévére, 10 hónapon 

keresztül havi 3.000,- Ft támogatásban 

részesíti a pályázókat: 

Pályázók névsora:  

Bertalan Nikoletta, Nagy Lajos  

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! 

Duskievicz Rudolfné 

szoc.előadó  

 

 

Makai Jóska bácsi emlékére 
 

A Baráti Kör alapító atyja volt. Bár a világ 

több szegletébe sodorta a történelem vihara, 

szívében mindig kisbodaki maradt. Egész 

élete során szülőfaluja volt az igazi otthona. 

Nyugdíjas korára hazatért. Csendes 

bölcsességével segítette a mi kis helyi 

demokráciánk éledését. Rámutatott, hogy 

érdemes, és megmutatta, hogyan lehet civil 

közösséget építeni. Megfontolt szelídsége 

sokszor segített a nézeteltérések feloldásában. 

Őrizte és ápolta hagyományainkat, emellett 

igazi „nyugati” demokrata volt. Azt mondtuk 

rá: tartása van. Önérzetét sosem adta fel. 

(Egyszer a kocsmában feltette fájós lábát a 

padra. A kocsmáros rászólt. Többé nem tért be 

ide.) 

 

Emlékezünk Rád, Jóska bácsi, ahogy a kis 

Renault autóddal poroszkálsz a bodaki 

utakon, ahogy a csomagtartóból megkínálsz 

minket langyos sörödből, ahogy néhai 

barátoddal, Szepivel elbeszélgetsz a Kis 

utcán. Nem felejtjük, amint a Szent Kristóf 

Pihenő alatt meséled Amerikáról, 

Németországról – és a régi Kisbodakról szóló 

történeteidet. 

 

Utolsó évedet már nem tölthetted velünk. 

Bizonyára jó oka volt az Úrnak, hogy e 

hosszú és nehéz útra ítélt. Szívünkben tovább 

élsz, Jóska bácsi, legyen könnyű Neked a 

föld! 

Timár Gábor, a Baráti Kör elnöke 
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”Aranyba” foglalt tanulók 
 

Idén is megrendezték Mosonmagyaróváron 

a hagyományos versmondó versenyt. Ebben 

az évben Arany János halálának 

130.évfordulóját ünnepeljük, se neves 

alkalomból a környék általános iskolái 

mérettették meg magukat. Darnózseli 

három, ötödik osztályos tanulója szavalt el 

egy-egy szívhez szóló verset a költőtől. 

Horváth Róza, Soós Dorina és Kovács Kitti 

képviselte falunkat és gazdagította 

hírnevünket. Az ötödik és hatodik osztályos 

évfolyamban fergeteges sikert arattak, 

hiszen két tanulónk is dobogós helyen 

végzett, amivel maguk mögé utasították 

többek között a Bólya János-,a Móra Ferenc 

-, és a Haller János Általános Iskolát 

valamint a piarista diákokat is. Horváth 

Róza első, Soós Dorina harmadik helyen 

ékeskedett. Ezek mellett Kovács Kitti 

okleveles elismerésben részesült. 

 

Köszönöm nektek lányok, büszke vagyok 

rátok! 

Paszterkóné Angyal Adrienn, felkészítő tanár 

 

 

December 
 

December az év utolsó hónapja, Karácsony 

havának is mondják. Jeles napokkal 

megtűzdelt hónap. Ilyenkor számos 

gondolat cikázik az ember fejében. 

 

 
 

Első amire gondolunk, hogy milyen gyorsan 

eltelt megint egy év. Vannak akik, már 

megvették a karácsonyi ajándékokat, de 

olyanok is vannak, akik még csak most látnak 

hozzá. Ahogy közeledik a nagy ünnep, egyre 

többet gondolunk a szeretteinkre. 

Vasárnaponként meggyújtjuk az adventi 

gyertyát, nézzük a lángocskát – milyen szép!  

 

Ilyenkor eszünkbe jutnak a régi dolgok, 

emlékek, amikor a gyerekek még kicsik 

voltak, tátott szájjal nézték a mikulást, a 

feldíszített karácsonyfát, jó volt a szülői házba 

hazamenni karácsonykor, hisz azanyu, nagyi 

mindig finom ebéddel várt bennünket, volt 

mákos, diós kalács. Papa megbontott egy 

üveg házibort, és a szobában a karácsonyfa 

mellett ülve, kortyolgatva a jó vörösbort, 

beszélgettünk. Legtöbb helyen sajnos már 

nincsenek közöttünk a nagyik, a papák, de 

szerintem ilyenkor az ünnepek alatt velünk 

vannak, gondolatainkban ezerszer.  

 

Kisbodakon a karácsonyok szépek, szentestén 

a falut körbejárják a karácsonyi dalokat 

éneklő emberek, énekük behallatszik a zárt 

ablakokon keresztül is.  

Remélem ez a hagyomány még sok-sok éven 

át megmarad.  

 

Boldog, békés Karácsonyi ünnepeket 
kívánok! 

Vecseiné Jutka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormányzatának 

lapja – Felelős kiadó: Ekker Károly polgármester 

Szerkesztő: Veilandics Eszter, Elérhetőségek: 96/215-

506, 30/541-8492, 20/291-1985; jegyzo@darnozseli.hu, 

Megjelenik kéthavonta, Ingyenes kiadvány  

 

mailto:jegyzo@darnozseli.hu


 

 

5 

V

e

i

l

a

n

d

i

c

s

 

E

s

z

t

e

r 

k

ö

r

j

e

g

y

z

ő 

z

ő 


