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Visszatekintő
A rendszerváltáskor született gyermekek mára már komoly felnőttekké váltak. Talán nem is kísérték
figyelemmel a falu fejlődését, nem vettek tudomást környezetükben történő átalakulásról,
változásokról.
Így az év kezdetén megpróbálom címszavakban felidézni azokat a fejlesztéseket, amik Kisbodak
arculatát barátságosabbá, a települést élhetőbbé tették.
Mindig egy külterületi pontról kiindulva szoktam végiggondolni a történéseket. A felsorolás nem
időrendi sorrendben történik, de az itt élők tudják az időpontokat.
Kezdjük a Tábori homokgödör rekultivációjával, majd a falu felé haladva a Kristóf-híd, valamint az
emlékmű a pihenőhellyel, következik a gátszakítás helyén elhelyezett kopjafa. Tovább haladva a
pomázi szeméttelep megszüntetése, rekultivációja, ma hétvégi házak láthatók ezen a területen. A
Felszabadulás utcában a kereszt környéke, valamint a töltés felé haladva baloldalon járda készült.
Felépült egy több funkciós épület, ahol tűzoltószertár, orvosi rendelő, önkormányzati hivatal,
könyvtár található.
A templom helyén valamikor tó volt, a vízlevezetést egy nagyon mély árok szolgálta, ami szintén
betemetésre került, rózsatövek ültetésével javult a környezet. Nagyon sok ember munkájával és az
egyház szervezésében felépült Szigetköz legszebb temploma. A templom kertben találjuk az
állandóan látogatható betlehemet, vele szemben egy feszületet. A betlehem az élet kezdetét, a
feszület pedig az élet végét szimbolizálja.
Távolabb látható a jubileumi fakereszt a Kisalföldi Erdőgazdaság ajándéka. Menjünk tovább a
faluközpont felé. Jobbról az artézi kút mellett láthatjuk a Trianoni emlékművet, szemben vele a
harangláb, fényképek alapján eredeti formában elkészítve. A harangláb bal oldalánál az úttest túlsó
felén láthatjuk az új Közösségi Házat, a megnövelt udvarral.
A park közepén helyezkedik el a zenepavilon, hátrább a felújított kőkereszt. Itt kell megemlítenem a
templomtól a Kossuth utca végéig elkészített betonutat, valamint a szegélykővel ellátott murvás
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utat, ami lehúzódik a Béke utcán keresztül a József Attila utcáig. Az úttal párhuzamosan a járda is
fel lett újítva. A rendszerváltás utáni első betonjárda a József Attila utcában készült. A tavak
rehabilitációját is megemlítem, ami lehetővé tette a helyi horgászni szerető emberek sportolási
lehetőségét. Visszatérve a Szabadság utca elejére, a megye első körforgalmát láthatjuk, az
úgynevezett sarokba járda készült a murvás úttal.
A temetőhöz érve a buszvárót és a járdaszigetet, valamint a kerékpártárolót láthatjuk. Fel lett újítva
a temetőkerítés, urnafal, járda, valamint konténer elhelyezésére alkalmas tér készült a temetőben.
Tatarozva lett a halottasház.
A temető melletti járda új réteget kapott egészen a Kossuth Lajos utcáig. Beton út készült a Petőfi
utca és a Kossuth Lajos utca között. A közösön játszótér valósult meg.
Martaszfaltos technológiával fel lett újítva a Kossuth utca 300 méteres szakasza, valamint Tőzike és
Arany János utca teljes szakasza. Megemlíteném még a közintézmények berendezéseinek
beszerzését, valamint tűzoltóautó vásárlást. Sokan azt mondják, ha elindulsz egy úton nem szabad
visszanézni, csak előre kell tekinteni. Nekem az a véleményem, hogy visszatekintve látnunk kell,
honnan indultunk, milyen utat tettünk meg, és ez alapján lépéseinket rangsorolva, folytatni tudjuk
utunkat.
A felsorolt sok munkában nagyon sok kisbodaki munkája és anyagi támogatása van. Lokálpatrióták
segítsége nélkül biztosan nem tudott volna az önkormányzat ilyen sok feladatot megoldani. Nevek
említése nélkül köszönöm azoknak, akik a továbbiakban is úgy gondolkodnak és cselekszenek,
hogy Kisbodak gyarapodjon és fejlődjön, hisz ez közösségünk érdeke. Úgy gondolom a fentiekben
leírtak bizonyítják, hogy képviselő-testületünk a lehetőségekhez mérten mindent megtett a
választók által adott bizalomért.
Ekker Károly polgármester

Zelk Zoltán: Ibolya

Ibolya, ibolya
virítsz már a réten,
gyönyörködsz este a
víg tücsökzenében.
Tücsökzene ringat
este elalvásra,
hajnalban megfürdesz
az ég harmatába`.
Napfény az ebéded,
szellők simogatnak:
így élsz vidáman,
hírnöke tavasznak.
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TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat
2013. évi költségvetése

Értesítjük Tisztelt ügyfeleinket, hogy 2013.
január 1-én a járások kialakításáról szóló
2012. évi XCIII. Törvény hatálybalépése
miatt a lakosok államigazgatási ügyeinek
intézése megváltozott, az alábbi ügycsoportok
hatáskörei a települési jegyzőtől a GyőrMoson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Mosonmagyaróvári
Járási
Hivatalához
kerültek át :
 Közgyógyellátási feladatok;
 Alanyi jogon járó ápolási díj
megállapítása;
 Időskorúak járadékával kapcsolatos
ügyintézés;
 Hadigondozottak, nemzeti
gondozottak ellátásával kapcsolatos
ügyintézés;

Az idei év költségvetésének elkészítése igen
nehéz feladatnak bizonyult. Mint már tudják,
nagyon kevés pénzből tud gazdálkodni az
önkormányzatunk.
Költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege
a

2013.

évben

25.843
elkészítésekor

ezerforint.Költségvetésünk

közel 4 milliós állami támogatással nem
számolhattunk, mivel a községet érintő
személyi jövedelemadó 8%- át sem kaptuk
már meg. A gépjárműadónkból csak 40 %
marad

meg

a

kötelező

feladataink

finanszírozására.
Kötelező

A mindennapi gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy meghatározott ügyfélfogadási időben
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal ügysegéde
veszi át Önöktől a kérelmeket, beadványokat,
illetve adják ki az ügyintézéshez szükséges
nyomtatványokat.
A települési jegyzőktől a gyámhivatalhoz
kerülő ügyek intézésével kapcsolatban az
ügysegéd fog tájékoztatást adni az érintett
ügyfeleknek.
A tényleges ügyintézés a járási hivatalban
történik majd.
Darnózseli településén dolgozó ügysegéd, aki
a kisbodaki és a dunaremetei lakosság ügyeit
intézi:

feladataink

a

község

zöldterületeinek rendbetétele, a temetőnk
gondozása,

az

közvilágítás

utak

karbantartása,

működésének

a

biztosítása.

Mellette biztosítani kell a község lakosai
számára

a

művelődési,

kulturális

lehetőségeket, ami itt a könyvtár fenntartását
jelenti.

Szociális

ügyekből

keveset

intézhetünk a községben, mivel számos
szociális ügy átkerült a járási hivatalhoz.
Fejlesztésre is abból telik, hogy a tavalyi
évben maradt felhalmozási pénzeszközünket

Neve:
Dr. Cseh Szilvia
Ügyfélfogadási ideje:
Csütörtök:
13.00 – 15.00

tartalékoltuk,

amiből

többek

épületünkre

pályázat

útján

között

két

napkollektor

beruházását eszközöljük.

Az
átállással
kapcsolatos
esetlegesen
előforduló
nehézségekért
türelmüket,
megértésüket kéri mind az önkormányzat,
mind a járási hivatal szervezete.

Vecsei Frigyesné gazdálkodási ea.

Veilandics Eszter jegyző
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Ajánlja adója 1 százalékát!
Tisztelettel értesítjük Kisbodak Község adózó polgárait, hogy újra lehetőségük van személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának alapítványoknak, egyházközségeknek való adományozására.
Tájékoztatásul közöljük helyi alapítványunk, szervezetünk adószámait, amelyre adományaikat
felajánlhatják:
Kisbodakért Alapítvány 19111380-1-08
Kisbodaki Baráti Kör18535916-1-08

Oktatási intézményeink hírei

Értesítés

Gergely-járás
Értesítem

Hagyományokhoz híven ebben az évben is

a

Tisztelt

Szülőket,

hogy

a

leendőosztályosok beíratása

iskolába hívták az óvodásgyerekeket az

2013. április 8. (hétfő)8.00-18.00 óráig,

iskolások, felelevenítve a régi szokást. Az

2013. április 9. (kedd) 8.00-18.00 óráig lesz.

óvodások nagy izgalommal készültek erre a

Helye: Darnózseli, Bem tér 3., a Szigetköz

napra. A műsor után együtt énekelve sétáltunk

Körzeti

át az iskolába. A kisdiákok és a tanító nénik

Általános

Művészetoktatási

nagy szeretettel vártak bennünket. A gyerekek

Iskola
Intézmény

és

Alapfokú
iskolatitkári

irodája.

beülhettek a padba, ismerkedhettek az iskolai

Gregusné Szabó Melinda
igazgató

élettel. Mesés-énekes műsorral kedveskedtek
nekünk.

Csak úgy, emberségből

A

tanító

nénik

Karácsony közeledtével minden évben
izgatottan figyeljük a meteorológusok
előrejelzéseit, vajon fehér ünnepeink leszneke?Így voltunk ezzel most is.
Ízelítőül ugyan kaptunk egy keveset, ám az
ünnepekre csak az emléke maradt.
Január közepén aztán bőkezűen ontotta az ég
a havat, régen látott mennyiségben.
Mesebelivé vált a táj.
Kezdetben lusta nagy pelyhekben, majd
sűrűn, szaporán, aztán széllel együtt hullott,
szakadt, meg nem állt.
Egyre reménytelenebbé vált a helyzet.
Még javában aludtak a korán kelők, munkába,
iskolába igyekvők, mikor Lajos Misi saját

iskola-előkészítő

foglalkozásokra várják a gyerekeket több
alkalommal, ezzel elősegítve az óvoda-iskola
közötti átmenetet.
Böősiné Horváth Rita,
Makóné Rubint Krisztina, óvónők
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gépével szorgoskodott az utakon falun belül, s
kívül egyaránt.
Harc a hóval! Kőmíves Kelemen-i küzdelem
volt a javából!!
Nem jártak a buszok, az emberek otthonukba
szorultak.
Megállt az élet, de nem így Misi és
barátai!Tették a dolgukat önként, egymást
váltva,
szorgosan.
Csak
úgy,
EMBERSÉGBŐL!!!
Másnap, késve bár, de közlekedtek /vagy
inkább csúszkáltak/ a buszok Móvárra.Útnak
indult ki-ki a dolgára.
Jómagam a szakrendelőbe indultam, aznapra
volt időpontom.
Újult erővel támadt a tél, szakadt a hó,
torlaszokat épített a viharos szél.
Árokba csúszott autók, keresztbe fordult
járművek mindenütt.
A rendőrség lezárta a várost, se ki, se be!
A 11.30-as autóbusz el sem indult.
Ottrekedtünk, átfagyva, tanácstalanul vártuk
sorsunkat. Ellentmondó hírek érkeztek.
Aztán fél kettő után próbajáratként mégis
elindult a buszunk.
Irány haza!

Püskin le kellett szállni, a pilóta nem
kockáztatta meg, hogy átjöjjön Bodakra.
Elindultunk gyalog, voltunk vagy 15-en.
Kemény menet volt! Csúszkáltunk, elestünk,
felálltunk és folytattuk.
Ilyen helyzetekben látja az ember, hogy
milyen parányi, kiszolgáltatott, esendő!
Még a táv felénél sem jártunk, amikor
szemből megpillantottuk Misit. Tolta a havat,
telephelye felé tartott.
Rövid idő múlva motorzúgás hallatszott
hátunk mögött.
Három erős terepjáró ért utol bennünket.
Misi és csapata! Értünk, miattunk jöttek, csak
úgy, EMBERSÉGBŐL!!!
Háztól házig szállították az átfagyott
kényszergyaloglókat.
Fűtött otthonainkba térve, testünket, lelkünket
jóleső meleg járta át.
Köszönjük Misi, hogy emberből vagy!
Te, és barátaid példát adtál mindannyiunknak.
Igen, így is lehet!
Bizonyság már, hogy az ember eredendően jó,
még ilyen ordas korban is.
Marjainé Éva

Akiért a harang szól(t)
2013. január 22-én délelőtt megszólalt a lélekharang. Az emberek egymástól kérdezgették, kiért,
miért harangoznak?MAHUNKA SÁNDORÉRT, - mondtam.
De hisz nem is volt bodaki, - vélekedett valaki.Istenem, mekkorát tévedett! Közénk tartozott,
hazajárt
ide,
bodakinak
érezte
magát.23
évvel
ezelőtt,
véletlenül
került
Kisbodakra.Mikrobiológusként az érintetlen Szigetköz talaját vizsgálva, láthatatlan
mikroorganizmusok után kutatott. Új, eddig nem ismert atkát fedezett fel, helybéliről nevezte el.
Nemzetközi publikációi révén ezen a néven vált ismertté az egész tudományos világ számára.Tudós
volt, nemzetközi szaktekintély. A Teremtőtől óriási tálentumot kapott!A 2000-es évek elején a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották.A Magyar Természettudományi
Múzeum igazgatójaként több tehetséges ifjú tudósjelölt útját egyengette, mentorálta.Számos
nemzetközi és hazai kitüntetés, díj, elismerés, oklevél birtokosa. (Pl. Magyar Köztársasági
Érdemrend kiskeresztje, Széchenyi díj, Nagydoktori cím, stb. )Jómagam ezekről mit sem tudtam
sokáig.
Úgy ismertem őt, a SÁNDOR.
Akkoriban – mint oly sokan mások is – háztól hordtuk a tejet.
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Esténként nyaranta megjelent egy mosolygós, mackónadrágos, középkorú, egyszerű ember, tejes
flakonnal a kezében a házaknál.Saját autójával szállította a tejet.
Ő volt Sándor. Szokatlan nevét meg se jegyeztük.
Ha szűkre szabott ideje engedte, feleségével, barátaival Kisbodakra jött. A természet szerelmese
volt. Elbűvölte a rengeteg fű, fa, virág, bokor.Hosszú sétái alatt élvezettel harapta a friss levegőt,
hallgatta a madárkoncertet.Így töltődött fel testileg és lelkileg egyaránt. Szerette az itt élőket.
Titulus, vagyoni helyzet, iskolázottság, rang, cím nem érdekelte.
Egyedül az EMBER!
Míg egészséges volt, rendszeresen látogatta rendezvényeinket.(Falunap, nyugdíjas klub, nyugdíjas
találkozó, stb. ) Éveken át adója 1%-át Kisbodaknak utalta.
Ha beteg ember kérte segítségét, megtalálta számára a legjobb kórházat, legnagyobb szaktekintélyt
volumenkorlát ellenére is.Hálát, köszönetet nem várt érte.
Ha rágondolok, néhai nagymamám hozzám intézett intelmei jutnak eszembe.
„Nézz végig egy aranyló búzamezőn, kislányom!
A szemmel tömött érett kalászok szerényen meghajtják fejüket.
Itt-ott kimagaslik közülük néhány, kevélyen a magasba törnek az ég felé.
Az ilyen kalász haszontalan, üres, csak pelyva!
Így van ez az embereknél is! …”
Igen, nekem Sándor volt a szemmel teli, érett búzakalász.
A kis Jézus születése napján, életének 76. esztendejében magához hívta a Teremtő. Úgy ment el,
ahogy élt. Csendben, szelíden.Január 22-én de. 11.30-kor Budapesten a Fiumei úti sírkertben római
katolikus szertartás szerint búcsúztatták hozzátartozói, barátai, tanítványai.Hamvait itt fogadta be az
anyaföld, amit annyira szeretett, AMELYBŐL VÉTETETT !Ekkor kondult meg a harang
Kisbodakon, - ÉRTE -.Áldott legyen emléke, nyugodjon békében.
Marjainé Éva

E világos elvek alapján igyekezünk immár
másfél évtizede építeni, szépíteni Kisbodakot.

TIZENÖT ÉVES A BARÁTI KÖR

Álljon
itt
egy
rövid
visszatekintés
tevékenységünkről, a teljesség igénye nélkül:

A Kisbodaki Baráti Kört tizennyolc, a faluért
tenni akaró kisbodaki polgár alapította 1998
márciusában. Első, több mint 10 évig
hivatalban lévő elnökünk Varga László alias
Tonna volt. Az elnökség tagjai a tagság
választása alapján Ekker Károly és Timár
Gábor lettek. Alapszabályunk szerint „Az
„Egyesület célja Kisbodak község … azon
lakóinak összefogása, akik szívügyüknek
tekintik
Kisbodak
község
társadalmi,
kulturális
fejlesztését,
hagyományainak,
népszokásainak megőrzését, ápolását, a
község környezetvédelmét, hosszú távú
fejlesztését – mindennemű politikai párttól és
tevékenységtől függetlenül.”

 Tájba illő pihenőhelyet alakítottunk ki a
Szent Kristóf hídnál.
 A falu parkjában a szabadtéri közösségi
programok
lebonyolítását
segítő
zenepavilont építettünk.
 Önkéntes munkánkkal segítettük az új
közösségi ház építését.
 2008-ban nyertes pályázatunkkal a régi
harangláb hű másának a megalkotását
tettük lehetővé.
 Felújítottuk a temető kerítését.
 Részt
vettünk
az
artézi
kút
megszépítésében.
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 Közterületeinken rendszeresen fásítunk,
virágosítunk, parkot rendezünk.
 A Föld Napjához kapcsolódóan minden
évben megszervezzük a település szűkebb
és tágabb környezetében a tavaszi
nagytakarítást.
 Közreműködünk a falunapi rendezvények
lebonyolításában, különféle szabadidős
programokat, kirándulásokat szervezünk
nemcsak tagjaink, hanem a falu többi
lakója számára is.
 Törekszünk elősegíteni a népszokások,
hagyományok színvonalas őrzését.

Megalakulásunk óta ez volt a második nőnapi
rendezvényünk. Ismét nagy készülődés,
szervezkedés kezdődött meg január vége
felé.Már mindenki tudta kinek-mi lesz a
dolga. Egyvalami hiányzott csak, milyen
meglepetést adjunk a vendégeinknek. Igaz,
hogy egy szál virág is elég lett volna, de az
egy-két nap alatt kinyílik, elfonnyad, aztán
jött Lampert Csillának azaz ötlete, hogy
adjunk elő két rövid kabaréjelenetet. Persze
először
ódzkodtunk
tőle,
de
aztán
mindenkinek megjött a kedve a szerepléshez.
Sokat
próbáltunk,
mialatt
rengeteget
nevettünk, volt, amikor a fáradságtól már a
szövegünket is elfelejtettük, de megcsináltuk.
Úgy érzem, hogy ez a kis meglepetés műsor
sokáig meg fog maradni emlékeinkben.

Büszkék vagyunk elért eredményeinkre!
Terveink
között
további
építmények
elkészítése és a már meglévők rendszeres
karbantartása egyaránt szerepel. A faluszépítő
közösségi munkában immár társunknak
tekinthetjük községünk fiatal civil csapatát, a
Nők Kisbodakért Klubot. Örülünk, hogy
kulturális rendezvényeikkel pezsgővé teszik
Kisbodak életét, jótékonysági szolgálatuk
révén
pedig
még
színesebbé
válik
településünk!

Tavaly 50 fő tisztelt meg bennünket a
részvételével, idén 62-en vettek részt.
A vacsora előtt a klub legfiatalabb tagja
Vecsei Orsolya köszöntötte a megjelent
vendégeket,
ezt
követően
a
rövid
műsorunkkal
kedveskedtünk
a
női
társainknak. A műsor után elfogyasztottuk a
vacsoránkat, aztán jöhetett a hajnalig tartó
muzsika. Sándor a zenészünk megint kitett
magáért. Nem sokat ücsörögtünk a
székünkön. Második meglepetés az volt (nem
számítottunk rá mi sem), amikor Püskiről
átjöttek a fiatal lányok, asszonyok. Addig sem
unatkoztunk az biztos, de ők is egy színfolttal
gazdagabbá tették a buli hangulatát. Meg
szeretném
említeni,
hogy
szlovákiai
testvérközségünkből Nagybodakról is jöttek
vendégek, remélem velünk együtt ők is jól
érezték magukat.

Egyesületünk független civil szervezetként
mindenkire egyenrangú partnerként tekint, aki
Kisbodak fejlődését tartja szem előtt.
Jelenlegi taglétszámunk 26 fő. Ez a falu
lélekszámához viszonyítva optimálisnak
tekinthető, azonban az átlag életkorunk egyre
magasabb. Alapítóink közül négyen már a
túlvilágról
szemlélik
munkásságunkat.
Emlékezzünk rájuk: Bertalan László, Makai
József, Szakál Benedek, Szakál József. Ha
hosszú távon gondolkodunk, egyértelmű,
hogy fiatalítanunk kell. Várjuk tehát
sorainkba azokat a kisbodaki fiatalokat, akik
egyetértenek céljainkkal és szívesen lennének
aktivistái Egyesületünknek.

Tényleg igaz Kisbodakra, hogy egy összetartó
kis közösség él itt, hiszen sokan eljöttek erre a
rendezvényünkre, ebből is látszik, hogy még
az idősebbeket is érdekli, mit csinálunk.

Timár Gábor
egyesületi elnök

Ismét volt nőnapi buli Kisbodakon
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Végezetül szeretném megköszönni a klub
tagjainak, és nem tagjainak, nem utolsó
sorban a férjeinknek, fiainknak segítségét,

Nászt ünneplő zöld tobzódással,
Pünkösd tavaszt köszöntő hava!

hisz ő nélkülük nem jöhetett volna el ez a nap.

Munkaszüneti napok 2013-ban

Vecsei Frigyesné

Tavaszköszöntő óda

2013. január 1., újév - kedd
2013. március 15. - péntek

Böjti szél fúj hóeséssel,
Kristályléggel, napsütéssel, téltemető ária.
Farsang féktelen örvendezéssel,
Itt van böjtmás, Kos hava!
Gergely-járók, verbuválók,
Jó hangú gyerkőcök hada,
Kedvetlen gyerekkel csatázók.
Itt van böjtmás, Kos-hava!
Április virágos méltósággal,
Húsvét szép feltámadással,
Szépség, termékenység-varázzsal,
És vizes megtisztulással,
Lám ez már Szent-György hava!
Május hava, tavaszutó szép csillaga.
Gyönyörű virágnyílással,
Termékeny kibontakozással,

2013. április 1. - hétfő, Húsvét hétfő
2013. május 1. - szerda
2013. május 20. - hétfő, Pünkösd hétfő
2013. augusztus 20.
2013. október 23. - szerda
2013. november 1. - péntek, Mindenszentek
2013. december 25. 2013. december 26. - csütörtök

Húsvéti népszokások Szigetközben
A húsvét a keresztény egyház legnagyobb ünnepe, egyben Jézus feltámadásának s a tavaszi
megújulásnak is jeles napja.
Valamikor a 19. század elején virágvasárnapon (húsvét előtti vasárnap), egy időben húsvét napján
a kiszehajtás, villőzés, magyarul téltemetés szokása dívott Szigetköz falvaiban.
A kisze vagy más néven villő egy felöltöztetett, felpántlikázott nő alakú szalmabábú volt, melyet
a kiszehajtás, villőzés, magyarul téltemetés során végigvittek a falun, sárral megdobálták, végül a
folyóba dobták. Ez nem más volt, mint a tavaszi megújulás jelképes szokása.
Ma már ez a szokás teljesen feledésbe merült Szigetköz falvaiban, mint ahogyan a „tojásvágás”
szokása is. Ez utóbbira még e sorok írója is emlékszik. Az 1940-es, 1950-es években emlékeim
szerint a legények húsvét másnapján délután a mezőre mentek. Ott tartották a „tojásvágást”. 1-2 mről kellett a piros tojásba a pénzdarabot belevágni, hogy az meg is álljon benne. Ha a pénzdarab
megállt, akkor a dobóé lett a tojás, ha nem, akkor a következő legény dobott, ha nem talált bele,
akkor a pénzét elveszítette. Ha sok sikertelen dobás után valaki beletalált a tojásba, akkor az előző
sikertelen dobók pénzét is elnyerte.

8

Ezek a népszokások lassan feledésbe merültek, mint ahogyan elmarad ma már a nagycsütörtöki
egyházi kereplésis. A feltámadási egyházi körmenet , de a locsolás és tojásfestés ünnepi aktusai
máig is megmaradtak.
Már a 18. századból maradtak fenn írások, melyek olyan magyar szokásról számolnak be itt a
Szigetközben is, hogy „húsvét másnapján a magyarok öntözték és vízbe hányták egyik a másikat”.
A locsolás eredetileg termékenység varázsló népszokás volt, az életadó vízzel való leöntés
újjászületést, termékenységet jelentett. A lányok piros tojással köszönték meg ezt a megújjulásukkal
és termékenységükkel kapcsolatos férfi-szokást. A régi időkben még kannával, esetenként szódával,
ma már illatos kölnivel locsolnak a fiatalok. A régi kalendáriumokban a húsvéthétfőt vízbevető vagy
vízbehányó napként jelölték.
Nagypénteken festették a tojásokat. A tojásfestés eredete a zsidókhoz vezet vissza: a zsidók a
keményre főtt tojással, annak feltörésével „Jeruzsálem romlását ábrázolják”, de másoknál a föld
újjászületésének vagy termésének is jelképe a piros tojás. A régi időkben még szigorúan betartották
a hús és a zsíros étel fogyasztásának tilalmát húshagyókeddtől húsvétig. A mai fiatalok nem tudják,
nem tudhatják, hogy mi is az a kókannya, pedig ez is a böjt végéhez kapcsolódik.
A régi húsvét egyik legszebb eseménye volt az ételszentelés. A két világháború között még ez a
tevékenység, a nagyböjt megszűnése utolsó aktusa, még élő vallási és népi-szokás volt. Nagyon
élethűen írta ezt le Nagy József Remete község krónikása:
„Nagyszombaton délután mindenki ünneplőbe öltözött és aki csak járni tudott, elindult Püskire a
feltámadási körmenetre. Itt gyűltek össze a három község-Püski, Bodak, Remete-lakói ezen szép,
hagyományokat őrző ünnepi aktusra. A körmenet befejeztével csoportokba verődve hazaindultak, de
hazaérve még mindig tilos volt a hús fogyasztása. Másnap, azaz húsvét kora reggelén minden
háziasszony elékészítette a szenteli valóKókannyát, amit húsvét reggelén elfogyasztásra szántak. Ez
rendszerint a már előre megfőzött füstölt sonkából, megpucolt főtt tojásból, üres kalácsból és reszelt
tormából állt. Mindezeket a legszebb cseréptányérba rakták és szép szakajtóruhával kötötték át. Ezt
a kis csomagot minden háztól rendszerint iskolás korban levő gyermek vitte el kora reggel Püskire.
Itt a templom előtt, a más Remetéről és Kisbodakról is odaérkezett fiatalok körbeálltak, a magukkal
hozott szentelni valót maguk elé a földre tették. Ezután áhítattal várták, míg a pap kijött a
templomból és körbejárva minden élelmet megszentelt. Ezután a már megszentelt élelmet illő
tisztelettel hazavitték.”
Ennek az elfogyasztásával kezdődött újra a húsos étkezés a hosszú böjt után. A szigetközi
húsvétok nagyon vidám hangulatban teltek el. A hosszú böjt után nemcsak hús került újra az
asztalra, hanem a jókedv is előtört az emberekből.
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Olykor a legény-és leánycsapatok az utcán összetalálkozva hamar táncra is perdültek és dudás
vagy harmonikás szolgáltatta nekik a talpalávalót.
Dr. Karácsony István

Kisbodak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!

c.
esperesplébános
úrra
bízta
Egyházközségünk vezetését. A lelkipásztori
feladatokatBernáth Krisztián kisegítő lelkész
atya látja el községünkben.

Egyházközségünk hírei

 Krisztián atya minden kedden 15.45-től
tart hivatali órát a szentmise kezdetéig.
Ekkor van lehetőség szentgyónásra, lelki
beszélgetésre,
a
szentségek
kiszolgáltatásával
kapcsolatos
ügyek
(házasságkötés, keresztelő, betegek kenete,
temetés stb.) intézésére.
 A szentmisék időpontja változatlan,
vasárnap reggel 8 órakor, kedden este a
téli időszámítás idején 17, a nyári
időszámítás idején 18 órakor.
 Egyéb esetekben a Mosoni Plébánián
(Mosonmagyaróvár, Szent István út 110.),
vagy telefonon a következő számokon
érhetők el az atyák:
Kapui Jenő atya: 06 30 3079091
Bernáth Krisztián atya: 06 30 4644346
Nagyböjti, nagyheti szertartásaink:
Weibl Lipót plébános atyánk halálával
megüresedett a Püski Plébánia. Dr. Pápai
Lajos megyéspüspök úr 2012. október
elsejétől Kapui Jenő kanonok úrra, mosoni

 Nagyböjt minden péntekén este 5 órakor
Keresztúti ájtatosságot tartunk.
 2013. március 23-án, szombaton 13
órakor indulunk a kisbodaki templomból a
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 Nagycsütörtökön és nagypénteken este 6
órakor, nagyszombaton este 7 órakor
kezdődnek a szertartások a Püski
Plébániatemplomban, ahová hívjuk és
szeretettel várjuk a kisbodaki híveket is.
Az idei évben elsőáldozás és bérmálás is
lesz Egyházközségünkben.
 Az elsőáldozás május 12-én 8 órakor lesz
a Kisbodaki Templomban.
 A bérmálás június 9-én 15 órakor lesz
Püskin.

2. faluk közötti KERESZTÚTJÁRÁSRA.
Gyalogosan járjuk végig a három faluban
felállított kereszteket, melyekről Jézus
kitárt karja várja az imádkozni, engesztelni
vágyó gyermekeit.
 Nagyhéten
kedden
nem
lesz
templomunkban szentmise.
 Nagypénteken 8 órától Szentsírt
látogathatunk, délután 3 órakor a hittanos
gyermekek
közreműködésévelKERESZTÚTAT
végzünk, majd magunkhoz vehetjük az Úr
Jézus Krisztus testét.
 Húsvétvasárnap és húsvéthétfőnreggel 8
órakor
lesz
ünnepi
szentmise
templomunkban. Vasárnap nem lesz
körmenet. Az ételszentelés Húsvét napján
a reggeli szentmise után lesz.

Kisbodakról
öt
gyermek
készül
elsőáldozásra, három fiatal kapja majd meg a
bérmálás szentségében a Szentlélek ajándékait
és egy fiatal pár készül arra, hogy az Isten
színe előtt esküdjön örök hűséget egymásnak.
Foglaljuk őket imáinkba!
Bán Elvira

Amikor még volt február 30.
Február 30. a mai naptárakban nem létező nap. A Gergely-naptárban és a korábbi julián naptárban a
február valójában 28 napos, szökőév esetében pedig 29 napos hónap. Ugyanakkor a történelem
során a Szovjetunióban kétszer, Svédországban pedig egy alkalommal előfordult, hogy jegyeztek
február 30-át. Tizenkét alkalommal a Római Birodalomban is 30 napos volt a február, azonban
maga a „február 30.” megnevezés jóval későbbről származik.
Az eredeti julián naptár szerint az év utolsó hónapja (február), 29 napos volt, a szökőévekben pedig
30 napos. 12 ilyen alkalom volt A.V.C. 710. (i. e. 44.) és A.V.C. 746 (i. e. 8.) között, noha ezen idő
alatt csak kilenc szökőévnek kellett volna lennie.

Augustus császárnak köszönhető, hogy a február hónap lerövidült, mert amikor
elnevezte magáról az akkori hatodik hónapot, ugyanolyan hosszúvá – 31 napossá – tette, mint
amilyen július volt, és a hiba korrigálása érdekében a február hónapot 29-ről 28 napra,
szökőévekben 30-ról 29-re rövidítette.
A Római Birodalomban a február hónap 30. napja neve „pridiecalendas martias” (március első
napját megelőző nap) volt, a napok számozása visszafelé történt.
1699-ben Svédországban úgy döntöttek, hogy áttérnek a julián naptárról a Gergely-naptárra, úgy
hogy 1700-tól negyven éven át elhagyják a szökőnapokat. 1700-ban tehát nem volt szökőév
Svédországban, de a tervektől eltérően ez volt az egyetlen módosított év, mivel az 1704. és 1708.
éveket már újra szökőévként kezelték. Ebben az időszakban tehát a svéd naptár egy nappal előbbre
járt a julián naptárnál, ugyanakkor tíz nap hátránya volt a Gergely-naptárhoz képest. 1711-ben
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elhatározták, hogy visszatérnek a julián naptárhoz. Ennek érdekében a következő évben, 1712-ben,
hozzáadtak egy pótnapot a február hónaphoz, amely így 30 napos lett. Ez a nap a julián naptárban
február 29-nek, a Gergely-naptárban pedig március 11-nek felelt meg. Svédországban végül is a
Gergely-naptár végleges elfogadása 1753-ban történt meg.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Baráti Társaság Egyesület, 2013. március 31.-én,
Húsvét Vasárnap, 19 órai kezdettel
Locsolóbált rendez a Darnózseli Varga Vendéglőben.

A finom vacsoráról Miki bácsi gondoskodik,

a jó hangulatot garantálja a New Brothers Duo

és tombola, sok-sok meglepetéssel!
Mindenkit szerettel vár a rendezőség!
Belépődíj vacsorával: 4000Ft,
Vacsora nélkül: 2000Ft,
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Érdeklődés, helyfoglalás: 06-30/9758576 vagy a 06-30/ 4588111 telefonszámon
Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormányzatának lapja –
Szerkesztő: Veilandics Eszter, elérhetőségek: 96/215-506, 30/5418492 jegyzo@darnozseli.hu, Megjelenik negyedévente, Ingyenes
kiadvány
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