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A templomszentelésének 20 éves évfordulója
A templom szentelés alkalmából Ekker Károly
Kisbodak község Polgármestere is köszöntötte az
Önkormányzat

Képviselő-testülete

nevében

az

ünnepség résztvevőit, így többek között az egyház
részéről megjelent vezetőket, a papságot, valamint a
társközségek

és

a

szomszéd

települések

polgármestereit és a meghívott vendégeket.
Elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy elfogadták a
meghívást és együtt ünnepelhetik a templom fennállásának 20 éves évfordulóját.
Beszédében említést tett arról, hogy az idős kisbodakiak elbeszéléséből ismeretes, hogy mindig egy
templom építése volt a kisbodakiak álma. Sokszor gyűjtöttek össze adományokból pénzt,
épületanyagot, de valahogy mindig el lett halasztva a templom építése. A legfőbb érv az volt, hogy a
kisbodaki hívők nem képesek fenntartani egy templomot, azonban ezt az érvet az eltelt 20 év
megcáfolta, hisz a templom fenntartása nem okoz a kisbodaki hívőknek nehézséget, sőt az árvíz
által megrongált harangláb eredeti állapotában helyreállítva szolgálja a templom mellett Kisbodak
lakosságát.
Említést tett arról, hogy nem lenne Kisbodaknak most temploma, ha a rendszerváltás után Lipót
Atya nem ismeri fel a lehetőséget és nem kezdeményezi a templom építését. Nagy lendülettel és
energiával szervezte, irányította a templom építését és így megvalósította a kisbodakihivők álmát,
temploma lett Kisbodaknak. Beszédében elmondta, hogy nem szabad megfeledkezni azokról az
emberekről sem, akik szabadidejükben és fáradságot nem ismerve építették a templomot.
Köszönetét fejezte ki Lipót Atyának, valamint a szakembereknek, hogy szaktudásuk révén
megvalósították a tervező elképzeléseit és felépítették Szigetköz gyöngyszemét.
Az ünnepség után a jelenlévőket a Közösségi Házban látták vendégül.
Ekker Károly polgármester
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Egyházközségünk hírei

kapcsolatos ügyek (házasságkötés,
keresztelő, betegek kenete, temetés
stb.) intézésére.

Személyi változások
Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr 2013.
augusztus elsejétől felmentette Kapui Jenő
kanonok úrat, mosoni
esperesplébánost
Egyházközségünk vezetése, és Bernáth
Krisztián kisegítő lelkészt a községeinkben
ellátott lelkipásztori feladatok végzése alól.
Értünk végzett munkájukat köszönjük,
életükre, további munkájukra Isten áldását
kérjük!

 A szentmisék időpontja:
Püskin:
vasárnap reggel 9 óra
kedden és
pénteken este 5 óra

A püspök úr augusztus elsejei hatállyal Szalai
Lajos érd. esperes urat, halászi plébánost
nevezte ki a Püski-Kisbodak-Dunaremete
Egyházközség
plábánosává.Isten
hozta
közösségünkben!
 Lajos atya továbbra is a Halászi
Plébánián lakik, melynek címe 9228
Halászi, Kossuth Lajos utca 49.
Szükség esetén ott keressék, vagy
napközben hívható a 96/210-355-ös
telefonszámon.
 Szentmisék előtt fél órával már a
templomban van. A szentmise előtt
vagy után van lehetőség
szentgyónásra, lelki beszélgetésre, a
szentségek kiszolgáltatásával

(október 1-ig este 7 óra)
Kisbodakon:vasárnap reggel 8 óra
kedden este 6 óra
Dunaremetén:szombaton este 16.3o
órakor
Halászin:
órakor

vasárnap délelőtt 10.3o
(hétköznapi

szentmisék ideje változik)

Évfordulós szentmise:
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Kisboldogasszony napján, szeptember 8-ánhálaadó szentmisével ünnepelte Egyházközségünk a
kisbodaki Szent Balázs-Szent László templom megáldásának 20., és templomépítő
plébánosunk, Weibl Lipót atya Égi Hazába költözésének első évfordulóját.
Az évfordulós misét Dékány Ferenc Irodaigazgató Úr celebrálta, melyen részt vett Németh
László Püspöki Helynök Úr, Bogisich Ferenc atya, a szervita rend magyarországi megbízott
képviselője, Lőrincz Béla tb.kanonok, érd.esperes, vitnyédi plébános úr, a Kismarosi Ciszterci
Nővérek apátjnője, Olga nővér és helyettese, Zita nővér, és Egyházközségünk plébánosa, Szalai
Lajos atya.
Együtt ünnepeltek velünk templomunk tervezői, dr. Becker Gábor és felesége B. Greskovics
Klára, az egykori építők, a templomépítés támogatói, meghívott vendégeink, a szomszédos falvak
lakói, elszármazott kisbodakiak. Lipót atya családja Dél-Magyarországról és Felvidékről,
tanítványai és barátai.
A szentmise elején Bertalan Imre, Egyházközségünk világi elnöke köszöntötte az egyházi
méltóságokat és a hálaadásra összesereglett híveket. Felidézte a templomépítés egyes mozzanatait,
kiemelte a példátlan összefogást nemcsak a falun belül, hanem a környező települések részéről is.
Az euchariszikus ünneplés végén Ekker Károly polgármester úr köszönte meg Lipót atya
kezdeményezését és fáradtságot nem ismerő munkáját, melyet templomunk építésének két és fél
éve alatt, s azután 19 esztendeig templomunk plébánosaként végzett.
A kisbodaki templom felszentelésének 10 évfordulójára alakult Püski Énekkar Sragnerné Makk
Olga karnagy vezetésével Máriát és templomunk védőszentjeit, Szent Lászlót és Szent Balázst
köszöntő énekekkel fogadta a gyülekező híveket, majd Bindics Tamás kántor gyönyörű
orgonajátékához csatlakozva tette szebbé az ünnepet.
A szentmise végeztével községünk elöljárója minden résztvevőt szeretetvendégségre hívott a
Közösségi Házhoz. A kötetlen beszélgetés során összefolyt a múlt és jelen, együtt voltak földiek és
égiek. Végig éreztük segítő jelenlétüket.
Megköszönjük mindenkinek, hogy jelenlétükkel megtisztelték templomunk közösségét, és
köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal és imáikkal hozzájárultak
e kettős évforduló méltó megünnepléséhez! Isten fizessen meg nekik!

további példányokat 200 Ft/ darab áron
kínáljuk megvásárlásra a templomban. A
képeslapok
árából
befolyt
összeggel
szeretnénk hozzájárulni templomunk téli
fűtéséhez, melynek díja évente több mint
félmillió forint. Segítő támogatásukat
köszönjük!

Képeslap „20 ÉVES A KISBODAKI
TEMPLOM” címmel
E
jeles
évforduló
kapcsán
vendégeinknek templomukat bemutató új
képeslappal kedveskedtünk. A képeslapok
teljes egészében adományból készültek. A

A Rózsafűzér Társulat hírei
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A Rózsafűzér Társulat tagjainak már hosszú évek óta minden hónap első vasárnapján van
imajegycsere. Korábban ez a délutáni litánián történt. Mivel az idősebbeknek gondot okoz naponta
kétszer is eljönni a templomba, már a reggeli mise után elcserélik a jegyeket. A Társulat eredeti
célja a közös imádság élőkért és holtakért. Hogy ez a közös ima se maradjon el, a vasárnapi mise
után rögtön elkezdjük a jegycserés imádságot, s csak azután kerül sor a jegyek cseréjére. Az
idősek és betegek hazaszállításáról szívesen gondoskodunk.
Az idősek és betegek elsőpénteki ellátása ezentúl első csütörtökön lesz. Lajos atya reggel fél
kilenctől látogatja meg őket otthonaikban.
-Póttartalékos Imre Érsek!
-Felöltözni! Szedje össze az összes
Egy póttartalékos naplója
szerelvényt és velem jön a Frigyes-laktanyába
rapportra! Gyorsan, gyorsan! Ne tátsa a
száját!
Amikor a laktanyában Érsek Imre a
szerelvényét leadta a következőt közölték
vele:
-Itt a menetlevél. Holnap jelentkezni fog az
ezredénél (76-osok) Sopronban! Elmehet!
A kéthetes nagygyakorlatból az első
világháború 4 éves pokoljárása lett a szerbiai,
galiciai, romániai, oroszországi frontokon.
A szerbiai fronton érte az első szerencsés
megmenekülése a halálból, melyet a
naplójának köszönhet, de itt érte az első
sebesülése is. A továbbiakban a naplójából
Kisbodak fiatalabb lakói közül sokan nem
idézünk:
tudják-nem tudhatják, hogy Érsek Imre
kántortanító 1919-től 1956-ig itt nevelteoktatta a fiatalokat Kisbodakon a 6 elemis
összevont osztatlan népiskolában. Az
életrajzáról röviden annyit, hogy Darnón
született 1890-ben, a Győri Tanítóképzőben
végzett és 1911-től a novákpusztai erdei

Artner nevű katonatársammal fekszünk
egymás mellett a hevenyészett lövészárokban.
Puskám már áttüzesedett. Cigarettát sodrok
magamnak és Artnernek. Rágyújt és lődöz
álmosan, hol feltartott csővel, hol eléje a
sűrűbe. Közben én is elálmosodok. Elalszom.
Álmodok. Édesanyámat látom halotti
ruhában. Ölel, csókol ott a temetőkertben, a
sírhalom szélénél, mialatt a pap a
circumdederuntot mondja a kántorral.
Borzasztó! Édesanyám már több mint három
éve halott. Ütést érzek a mellemen jobbfelől,
ott, ahol a naplóm van. Tapogatom magam, de
nem érzek semmit. Lárma, vad csörtetés
mindig közelebb ér hozzám. Futnak a mieink,
utánuk a szerbek. Mint a villám mi is
szökkelünk fától-fáig Előttem egy fa, csak

iskolában kezdte tanítói pályafutását. 1914ben jött az I. világháború és nevezettnek be
kellett vonulnia 2 hetes nagygyakorlatra
Győrbe.
A tanító úr a kéthetes nagygyakorlat végén
úgy vélekedett:
-"Nem hinném, hogy a háborúban a tanítókra
is szükség lenne, hiszen majd elvégzik ezt a
tényleges hároméves katonák! De hátha?!
Elmélkedéséből egy hang riasztotta fel.
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még ezt érjem el! Nézem a blúzomat. Lyuk
van rajta a jobb zsebnél. Előveszem a noteszt,
át van lőve. Ott a lyuk rajta minden levélen.
Megmentett a notesz, mert nem vagyok
sebesült. Ezt az ütést éreztem én éjjel, amire
felébredtem. Kissé félrehajolok a fánál. De mi
ez? Melegséget érzek a hasamnál jobbfelől.
Odakapok, bugyog a vér a hasamból.
Megsebesültem a hasamon!
Messziről a Drina csillog. A hold világít.
Egy biciglistát látok jönni. HirschlerDolfi az,
földim akivel együtt jártam a falusi iskolába.
Átöleljük egymást és sírunk. Felkerestem a
kötözőhelyet, hamarosan kivették a golyót a
hasamból és a zágrábi kórházba kerültem."

Érsek Imrét Ogyesszában érte az első
világháború vége. 1918. november 1-én
megkapta a hadnagyi kinevezését és a II.
osztályú
ezüstérmet.
A
Károlycsapatkeresztet, a sebesülési érmet és a
bronzot már korábban megkapta.
A tanító urat álmában még élete végéig
végigkísérik a hősi halottak. Az ominózus
naplót és a belőle kivett golyót haláláig féltve
megőrizte.
Dr. Karácsony István helytörténész

utaztatás körülményeiről. A dolgozók már

Óvodaátszervezés

ismerősen érkeztek Darnózselire, hiszen hat

2013. augusztus 31-től a Gólyavár Körzeti

éve tagjai nevelőtestületünknek. A tárgyi

Napköziotthonos Óvoda Püski községben

eszközeink

működő, kisbodaki és dunaremetei gyerekeket

A beilleszkedést elősegítette a már előző

járnak szeptember 1-jétől. Két óvónő és egy
a

években

székhely intézményben

programok,

az új intézményben.

A gyerekeknek és a szülőknek nyáron

Soósné Wurm Ildikó

lehetőséget biztosítottunk az új környezet
adtunk

szervezett

gyerekek, mind a dolgozók jól érzik magukat

iskolabusszal történik.

tájékoztatást

közösen

rendezvények. Úgy érezzük, hogy mind a

dolgozik tovább. A gyerekek utaztatása

megismerésére,

a

szakmai anyagok.

kisgyermekből 8-an a darnózseli óvodába
szintén

bővítették

tagintézményből átkerült játékok, bútorok,

fogadó csoportja átszervezésre került. A 12

dajka

körét

óvodavezető

az

Gabion-Virágtartók
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Idén júniusban megvalósítottuk, amit még tavasszal elterveztünk.
Elkészültek a gabion-virágtartók a Közösségi ház előtti téren és a Harangláb melletti füves
területen. A terveket Kondorné Erzsi klubtagunk egyik összejövetelünkön hozta elő, mindannyiunk
tetszésére. A Baráti Kör néhány tagját kértük meg arra, hogy a kivitelezésben legyenek a
segítségünkre. Makai Tibi és Kondor Feri szerelték össze a virágtartót. Egy szombati napon
állítottuk fel és ültettük be az ágyásokat. A virágok megvásárlására a Horgászegyesülettől kaptunk
támogatást.
Darnózseli
kavicsbányából
kaptunk
ingyen
kavicsot.

Ezúton is köszönjük minden klubtagunk, illetve az egyesületek tagjainak segítségét, munkáját.

Kirándulás Bécsbe
A Nők Kisbodakért Klub tagjainak idei kirándulása Bécsbe vezetett. Vonattal tettük meg az alig
háromnegyedórás utat. Beérkezve a Hauptbahnhofra, néhányunkat ámulatba ejtett az a hatalmas
állomás. Innen metróval mentünk tovább, a célállomás a Prater volt, ahol Madame Tussauds
viaszmúzeumát néztük meg. Csodálatos élményben volt részünk, hihetetlen mennyire élethűek
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voltak azok a bábuk. Kora délutáni ebéd után vendéglátónk (Lampertné Csilla) hívott meg
bennünket magához egy kávéra. Sajnos nem sokáig tudtunk beszélgetni, mivel a vonatunk
hamarosan indult. Mindenki jól érezte magát, remélem a következő kirándulásunk is ilyen jó lesz.

PROGRAMAJÁNLÓ
Nyárbúcsúztató!
A Kisbodaki Önkormányzat a Kisbodaki Baráti Kör, az Öregfűz Nyugdíjas Klub, a Kisbodaki
Horgászegyesület és a Nők Kisbodakért Egyesület bevonásávalhagyományainknak megfelelően
2013. szeptember 28-án, szombaton 17 órakornyárbúcsúztatótrendeza Közösségi házzal szemben
lévő kis parkban.
Szeretettel hívunk és várunk minden Gyermeket, Szüleiket, Nagyszüleiket és minden gyermekeket
támogató és segítő Kisbodakit közös szalonnasütésre, játékra, önfeledt beszélgetésre!
Búcsúztassuk közösen a nyári szünidőt, s nézzünk együtt az új tanév, az új kihívások, új feladatok
elé!Mindenkinek vidám együttlétet, jó szórakozást kívánunk!

Egészségdélután
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Egészség délután a Közösségi-házban 2013. október 5-én délután 15 órakor.
Programok: ingyenes vérnyomás-, vércukormérés,
gyógynövényekből készült teák kóstolása
Előadások: az egészséges életmóddal , táplálkozással kapcsolatosan,
Mikor hívjunk mentőt, és mit tehetünk annak kiérkezéséig?

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó író-olvasó találkozóra
2013. november 8-án, pénteken este 17 órakor

Hámor Vilmos
író-újságíró
jó hangulatú, szívet lelket vidámítófelolvasói
estet tart

„Bókhálót a szívre”
címmel

Kisbodakon a Közösségi Házban
a mosonmagyaróvári Huszál Gál Városi Könyvtár és a kisbodaki Községi
Könyvtár szervezésében.
Az est végén a Szerző dedikálja legújabban megjelent könyvét.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
Kisbodaki
Harangláb
–
Kisbodak
Önkormányzatának lapja –Szerkesztő: Veilandics
Eszter, elérhetőségek: 96/215-506, 30/541-8492
jegyzo@darnozseli.hu,
Megjelenik
negyedévente, Ingyenes kiadvány
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