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Múlt, jelen, jövő:
Eredmények és tervek
Kisbodakon
Ekker Károly 24 éves polgármestersége
alatt Kisbodak a Szigetköz egyik gyöngyszemévé vált: A település rendezett, parkosított, s több alkalommal kapott elismerést
a „Virágos Magyarországért” mozgalomtól. Megépült a templom, a polgármesteri
hivatal, az új közösségi ház. Újjáépült a
harangláb, zenepavilonnal gazdagodott a
park. Immár az uniós előírásoknak megfelelő játszótér áll a gyerekek rendelkezésére. Útépítések, -felújítások kezdődtek, újra
a falu díszei a kis utcai tavak. A felsorolás
nem teljes, mégis mutatja azt az örökséget,
amit az utódokra hagytak Kisbodak korábbi önkormányzatai.
Bertalan Péternek, a 2014-ben megválasztott új polgármesternek csak két hónap
adatott, hogy tovább menjen ezen az úton,
s elkezdje megvalósítani meghirdetett
programját. Távozásával, a törvény értelmében az alpolgármester kötelessége vezetni a falut. A csonka képviselőtestület az
elfogadott programterv végrehajtását kezdte meg.
A korábbi képviselőtestület takarékos gazdálkodást folytatott, mi is feszes költségvetést tervezünk. Tapasztaltuk, hogy a bizonytalan közfoglalkoztatás intézménye
nem alkalmas a falugondnoki munkakör
ellátására, ezét főállásban kell erre munkatársat foglalkoztatni. Ez ugyan többe kerül,
mint az államilag támogatott közmunka,
azonban a polgármester díjazásának
csökkenése ezt „kitermeli”. A 2014. októ-

bertől hatályos jogszabály szerint ugyanis
az 500-nál kevesebb lélekszámú települések társadalmi megbízatású polgármestereinek illetménye az előzőnek kevesebb mint
felére csökkent. Ugyanakkor még a főállású polgármesteri díjazás is közel évi 800
ezer forinttal lett alacsonyabb, mint a korábbi társadalmi megbízatásúé. További
megtakarítást jelent költségvetésünkben,
hogy a helyettesítő alpolgármester 2015.
január-március hónapokban nem vesz fel
tiszteletdíjat. A polgármester – megválasztása esetén – nem kíván élni az időközben
lehetővé tett 30 %-os illetményemelés lehetőségével.
Hiányos gazdálkodást a települések a
2015. évben sem folytathatnak, azaz a bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban
kell lenniük. A 2014. évi 28,5 millió forintos költségvetéssel szemben az idén mintegy 24 millió forint áll rendelkezésére. E
keretből kell az önkormányzat működtetését, a zöldterületek karbantartását, a közüzemi és közvilágítási szolgáltatások finanszírozását, az utak, járdák, hidak, temető karbantartását, közművelődési és könyvtári szolgáltatásokat, továbbá a szociális
feladatokat ellátni.
Első feladatunk a Kossuth Lajos utca
burkolatának újraépítése mintegy 300
méter hosszúságban. A szerződéseket decemberben megkötöttük a beton szállítására és a földmunka elvégzésére. A kivitelezés várhatóan március 16-án kezdődik. Azt
– a Szabadság utcaihoz hasonlóan – Varga
László vállalkozó társadalmi munkában
vállalta. A megvalósításhoz további helyi

vállalkozók is felajánlják önzetlen segítségüket. Köszönjük!

„Szent Kristóf példájára
Verj hidat, ne éket,
Emberek, népek,
Ég és Föld közé!”

Az önkormányzati épület tetőtere kihasználatlan: itt csupán a polgármesteri iroda
működik. Ezt (az e-ponttal együtt) áthelyezzük a könyvtár helyiségébe, hisz az
egyes funkciók időben eltérőek, nem akadályozza egyik tevékenység a másikat. Így
a hivatal akadálymentes megközelítése is
valóra válik. Az épület tetőtere már évek
óta beázik. A hibát kijavíttatjuk, ezt követően – a kilencvenes években már jól bevált módon – három kis garzonlakást alakítunk ki. Célunk ezzel a fiatalok helyben
maradásának, letelepedésének elősegítése,
mégpedig kedvező bérleti díjjal, lakáscélú
megtakarításra ösztönzéssel. (Pályázati
lehetőségek kiaknázásával, az elkövetkező
években tervezzük a könyvtár áthelyezését az őt megillető helyre, a közösségi házba.)

Ehhez kíván segítséget nyújtani az új képviselő testület, mégpedig közösségi programok szervezésével, és a kisbodaki civil
egyesületek erejének felismerésével.
Timár Gábor alpolgármester

In memoriam Bertalan Péter

Folytatjuk az utak, járdák, hidak, átereszek
karbantartását, felújítását. Erre a költségvetés csak korlátozottan ad lehetőséget, de
minden esélyt megragadunk az ilyen célú
pályázati források igénybe vételére. Az
önerőt költségvetési tartalék képzésével
kívánjuk biztosítani. Saját forrásból bővítjük a temetőben, a ravatalozó előtti burkolat területét.
Idén megvalósul a kábeltelevíziós és
kábelnetes hálózat kiépítése. Az optikai
kábeles rendszer lehetővé teszi a digitális
tévézést, továbbá a net adatforgalmi sebessége várhatóan tízszerese lesz a korábbinak.

2014. december 18-án délután
megrendülten álltunk a kisbodaki temetőben Bertalan Péter Zoltán, községünk
újonnan megválasztott polgármesterének
koporsójánál. Szinte hihetetlen volt számunkra, hogy ez az erős, tettre kész, életvidám fiatalember váratlanul eltávozott az
élők sorából. Búcsú nélkül hagyott itt bennünket: családját, barátait, ismerőseit,
munkatársait és szeretett faluját.
Tősgyökeres kisbodakinak, tősgyökeres lokálpatriótának vallotta magát, s az
is volt. Nagyszülei, szülei Kisbodakon éltek, s Péter is itt töltötte kora gyermekkorát
a Szabadság utcában. A hetvenes évek
közepén költözött szüleivel Mosonmagya-

Keressük a megoldást közösségi épületeink
rezsijének csökkentésére. Erre a pályázati
erővel már kialakított napelemes rendszerek nyújthatnak – legalábbis részben –
lehetőséget.
Az anyagi
gyarapodásnál azonban
– véleményem szerint – fontosabbak az
emberi és közösségi kapcsolatok.
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róvárra. Érettségi után rádió-televízió műszerésznek tanult. Első munkahelye a
Gelka szerviz volt. Kollégái nagyon szerették, az utolsó időkig visszajárt közéjük.
Haladván a korral számítógépes ismeretekre tett szert. Önálló vállalkozó lett: programokat telepített és tartott karban, valamint önkormányzatok ingatlankataszterével is foglalkozott szinte az egész ország
területén. Azon szerencsések közé tartozott, akinek hobbija, a könyvek szeretete,
munkájává vált. Jó pár éve antikváriumot
is nyitott, ami nemcsak a Mosonmagyaróvár és környéki vásárlók, hanem az internetes megrendelők igényeit is kielégítette.
Mindezek közben nem szűnt meg
ragaszkodása falujához. Kisbodaki lányt
vett feleségül, itt építkezett a Felszabadulás utcában, s több mint tíz éve visszaköltözött családjával Kisbodakra, gyarapítva
ezzel községünk fiatal lakóinak számát.
Ez év októberében úgy érezte, polgármesterként tudna tenni falujáért, s meg
tudna felelni annak a kihívásnak, ami ezzel a munkával együtt jár, s amiben az
előző faluvezetés magasra tette a mércét.
Sokan bíztatták, sokan támogatták, sokat
vártak tőle.
Lendületesen, tettre készen vetette
bele magát a szerinte „zöldmezős” beruházásba. Szívesen, örömmel végezte a
polgármesteri munkát. Vezetésével egy jó
képviselőtestület állt fel Kisbodakon. Igazi
jó csapatmunka folyt, amibe a családtagokat is bevontuk. Ennek eredményeként
egy polgármesterünk köszöntő szavaival
induló, fergeteges hangulatú „Nyugdíjas
találkozó” tette egy szép délutánra boldoggá községünk mintegy 60 idős polgárát. A Mikulás is gyönyörűen feldíszített
különleges járművel érkezett, s vitt örömet
a kisgyermekes családokhoz. Péter arcáról sugárzott a mosoly, hogy örömet szerezhetett, tovább adhatta a szeretetet.
Az öt község által közösen működtetett darnózseli Közös Önkormányzati
Hivatal munkatársaival és polgármestertársaival is hamar megtalálta a hangot.
Pozitívan, lendületesen állt munkába. Sok
ötlettel jött, nagy tervei voltak. A közös
hivatalban eddigi szakmai tudását, ismereteit is kamatoztatta volna.
Igen, volna … . Sajnos Péternek
csak két hónap adatott a kisbodaki pol-

gármesteri székben, s nekünk csak két
hónap a közös munkára.
Kedves Péter!
Ezalatt a két hónap alatt bizonyítottál. Nem csalódtak Benned támogatóid,
választóid.
Mi, képviselőtársaid is a Veled közösen megtervezett úton haladunk majd
tovább, s igyekszünk megvalósítani álmaidat.
Büszkeség töltheti el Családodat
is, akik bíztak Benned és végig melletted
álltak, segítettek.
Fáj, hogy el kellett válnunk, de
mindannyiunk számára legyen vigasztalás
Szent Ágoston mondása: ”Ne azon szomorkodjunk, hogy Isten elvette, hanem
annak örüljünk, hogy eddig is nekünk adta.”
Kedves Péter!
Kisbodak község Önkormányzata,
lakossága és a család nevében búcsúzom
Tőled. Isten Veled! Nyugodjál békében!
Bán Elvira

Önkormányzati hírek bemutatása
jegyzői szemmel
Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete újult erővel és nagy lelkesedéssel indította a 2015. évet.
Munkaterve alapján január hónapban megtartott ülésen a testület első fordulóban
tárgyalta a 2015. évi költségvetést, melyet
hosszas egyeztetések előztek meg. A költségvetés tervezése - a bevétel és a kiadás
megfelelő egyensúlyának biztosítása - szorosan összefüggött az egész év átgondolásával, a pályázati tervezéssel, a község
kötelezően ellátandó feladatainak biztosításával.
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gédje útján minden hétfőn 14-16 óra között
ügyfélfogadást tart a hivatalban.
Nagy hangsúlyt fektetünk a község honlapjának folyamatos frissítésére, így
mind az önkormányzati mind a hivatali
aktuális hírek, dokumentumok szerepelnek
rajta.
Olvashatóak többek közt a testületi ülések
jegyzőkönyvei, az önkormányzati rendeletek, melyek a hivatalban és a hirdetőtáblán
is megtekinthetők.

Február hónapban második fordulóban
tárgyalta és elfogadta az önkormányzat, az
óvoda és a közös hivatal költségvetését is,
megalkotva Kisbodak Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Az önkormányzat 24 millió forintból
gazdálkodik.
Tavalyi álláspályázatnak megfelelően
2015. február 2 –tól zöldterületeinek széppé tétele és intézményeink karbantartása
érdekében, falugondnokunk megkezdte
munkáját, Kertész Ferenc személyében.
Törvényi kötelezettségének eleget téve
megalkotta a szociális ellátásokról szóló
rendeletét a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról címmel. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény módosítása értelmében megszüntette a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági
ápolási
díj
és
a
méltányossági
közgyógyellátás ellátás helyi rendszerét
létrehozva a települési támogatás szabályozását. Az önkormányzat a települési
támogatás rendszerén belül segítséget nyújt
többek között a létfenntartási gondok enyhítésére, lakhatáshoz kapcsolódó rendszere
kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadásokhoz, valamint az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. Továbbra is biztosítja a születési támogatást.
A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak
ellátásának megállapítása (lakásfenntartási
támogatás és rendszeres szociális segély) a
járási hivatal hatáskörébe került 2015.
március 1-jétől. A szociális ügyek rugalmas ügyintézése érdekében az önkormányzat a járási hivatallal megállapodva ügyse-

Veilandics Eszter sk.
jegyző

Szeretnénk felépíteni a kisbodaki
kültéri kemencéket!
Miért is?
Mert egyediek, szépek, és olyan régiek,
hogy a legidősebbek is csak halványan
emlékeznek

rájuk.

Szeretnénk,

ha

a

mostani bodakiak nemcsak a néprajzi
múzeumban, hanem itt, a falunkban is
láthatnák az eredeti, skanzen által kiadott tervek alapján felépített kemencéket. Szentendrén, aki Bodakról látta, túl
kicsinek találta, mert az emlékek szerint
a legnagyobban 5-6 kenyér sült. (Majd
figyelembe vesszük az újraépítésnél.)

A Szentendrei Néprajzi Múzeum területén,
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a

Szigetközi

tájegységen

belül

Kisbodakot sokat emlegetik, mivel szá-

kalapácsából,

kiabálni

kezdett:

mos rendezvény helyszíne a legtöbb em-

,,Bezárták, bezártááák!!!”. E hangokra

bert befogadó ,,terem a Kisbodaki Szú-

megjelent egy kisebb csoport körülöt-

nyogék pajtája". Büszkék lehetünk a régi

tünk: többek között, a tájegységvezető

ácsmestereink munkájára! (Egyszer ezt is

hölgy is, aki roppant szemrevaló volt,

felépítjük, de most a kemencéket!!!) Az

tehát úgy döntöttünk, maradunk. El-

idősebbek: Vecsei Pista bácsi, Pintér Feri

mondtuk mindenkinek jövetelünk okát.

bácsi,Varga Laci bácsi, Eti néni elmon-

Ezt lefordították annak a japán csoport-

dásaiból hallottam: itt volt ,,szóga legíny,

nak is, akik Cölöpöt Guliverrel keverték

a Vincze Flóri és unalmában, egyszer, az

össze. A lényeg, hogy a kisbodaki pajtá-

egyik gerendára feljegyezte: az Úr 1940.

ban ezután mindenki a legendás szöveget

telén Bodakon akkora havak estek, mint

kereste.

a tököm”. (Milyen tökre gondolt, sütőreA feliratot végül nem találtuk, de a ke-

e vagy díszre, nem tudjuk...)

mencéket megnéztük, és már akkor elhatároztuk, hogy egyszer felépítjük őket
Bodakon. Ennyi az előzmény.
Most pedig szeretnénk kérni azok segítségét, akiknek szintén fontos, hogy a régi
kemencék ne csak Szentendrén, hanem
Bodakon, az artézi kút mellett újra láthatók és használhatók legyenek. A meg-

Mi hárman haverok, ,,Én, a Gyula meg

valósítással nemcsak érdekes és egyedül-

az Ottó” , de nem a TóthOttó, sem a

álló látványosságot, hanem hasznos kö-

kisutcai Ottó, hanem a Komám, a Cölöp

zösségi

és a kályhás Blázsó néhány éve elmen-

a

falunak.

számára felajánlott támogatásból finan-

mencéket is megnézzük. Előtte én már

szírozzuk. A vízilovasok és másik két cég

lebeszéltem az akkori tájegység vezetőjé-

már eddig 250.000 forinttal járult hoz-

vel, sőt az Igazgató már elküldte nekünk

zá a költségekhez. Támogatással kapcso-

a kemencék rajzait. Tehát a terepet előbennünket.

át

terheli, hisz azt a Kisbodakért Alapítvány

ennek a feljegyzésnek és a kisbodaki ke-

vártak

adunk

Kisbodak költségvetését a projekt nem

tünk Szentendrére, hogy utána járjunk

készítették

eszközt

latosan Timár Gábort kell keresni. Ter-

Mégis,

veink szerint a kemencék a falunapra

mikor odaértünk, a pajtát zárva talál-

készülnek el.

tuk!! Aki kicsit ismeri Cölöp barátunkat
(ifj. Vaskovits Józsefet, rajkai gátőrt,

Horváth János, Komám

bútorboltost), az tudja: nem maradt így
sokáig. Barátunk a helyzetet felmérve,
mint Szélestenyerű Fejenagy, a helység
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A könyvek kölcsönzésén és
helybeni használatán túl lehetőség van kevés anyagi ellenszolgáltatás fejében az
internet használatára, anyagok letöltésére
és fénymásolásra is, mely főleg a diákoknak nyújt segítséget tanulmányaikhoz. Elolvashatók a Kisbodaki Harangláb eddig
megjelent számai és a Kisbodakról az elmúlt negyven évben megjelent újságcikkek
is Tóth Miklós gyűjtésében. Kikölcsönözhető Németh Miklós bácsi „Emlékkönyv”
című memoárja is, melyben az orosz hadifogságban töltött évek eseményeit, gyötrelmeit osztja meg velünk. Működik a
könyvtárközi kölcsönzés is, a nálunk hiányzó könyveket kikölcsönözzük a győri, az
óvári vagy a környező falvak könyvtáraiból.

A Kisbodaki Könyvmoly Klub
hírei
Községi Könyvtárunk a környék
egyik legszebb, legjobban felszerelt és
legjobban kihasznált könyvtára. 130 beiratkozott olvasóból mintegy 90 fő az aktív
használója, akik évente több alkalommal,
többen heti, havi rendszerességgel látogatnak el hozzánk. Mintegy négy és félezer
könyv (köztük két tucat német nyelvű)
várja szépen berendezett, kulturált környezetben olvasóit. Minden korosztály kedvére válogathat a szépirodalmi művek, a tudományos könyvek, a mesekönyvek vagy az
ifjúsági és kötelező irodalom alkotásai
között. A könyveket a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér ellátórendszerén keresztül kapjuk a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár munkatársai segítségével. A számítástechnikai és
multimédiás eszközök nagy részét is ők
szerzik be. Az internetről, egyéb eszközökről és azok javításáról, valamint a helyiség
berendezéséről állami támogatásból Önkormányzatunk gondoskodik. Elektronikus
kölcsönzési rendszer, kódleolvasó, két
számítógép, két laptop, nyomtató, fényképezőgép, CD és DVD lejátszó, projektor és
lamináló segíti a munkánkat. Több esetben
adományoztak már magánszemélyek is
könyveket, amit szívesen fogadunk. Jelenleg elég szűkös a hely, de a Közösségi Ház
emeletén tervezett könyvtárhelyiségben
több polcot helyezhetünk majd el.

2009 novemberében a könyvtárlátogató
gyerekekből megalakult a Kisbodaki
Könyvmoly Klub. A klubnak tagja lehet
minden könyvbarát gyerek 3 évestől 15
évesig. A 2014. évben gazdag programot
valósítottunk meg. Farsangi batyus bálunkon több vidám játékkal búcsúztattuk a
telet. Irodalmi műsorral és gyertyagyújtással emlékeztünk a doni áttörés évfordulóján. Dalokkal, versekkel, hangszeres zenével és betlehemes játékkal ünnepeltük Jézus születését a templomban. Ápoltuk a
néphagyományokat is: a lányok megtanulták és a pünkösdváró kórustalálkozón elénekelték-eltáncolták a „Kisbodaki pünkösdölőt”. A falufarsangon vidám zenés
jelenetet adtunk elő. Karácsony előtt
bütykölde várta az érdeklődőket. Az óvári
könyvtár munkatársainak szervezésében

6

három nagyszerű program részesei lehettek
nemcsak a könyvtárlátogatók, hanem a falu
egész lakossága. Szeptemberben Anikó
néni tartott interaktív mesefoglalkozást a
gyerekeknek. Október közepén Csernik
Szende erdélyi mesemondó pajzán népmesékkel szórakoztatta a közönséget. A legnagyobb sikert a gyerekek körében Töreky
Zsuzsi és a Kakaó zenekar koncertje aratta.
Nemcsak együtt énekelhettek, játszhattak
Zsuzsival, hanem a koncert végén a sokféle
hangszert is kipróbálhatta a közel harminc
óvodás és iskolás.

Egyházközségünk hírei
Személyi hírek
Egyházközségünk, a Püski-KisbodakDunaremete
Egyházközség
élén
továbbra is Szalai Lajos érd. esperes
úr, halászi plébános atya áll.
Lajos atya elérhető a Halászi
Plébánián, a 9228 Halászi, Kossuth
Lajos utca 49. szám alatt. 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
kapcsolatos ügyek (házasságkötés,
keresztelő, betegek kenete, temetés
stb.) intézésére. Ajánlott a keddi
szentmise utáni időpont, akkor az
atyának nem kell a következő
szentmisére sietnie.
A szentmisék időpontja: (téli
időszámítás/nyári időszámítás)
Püskin:
vasárnap reggel 9 óra
pénteken 16 óra / 17 óra
Kisbodakon: vasárnap reggel 8 óra
kedden 17 óra / 18 óra
Dunaremetén: szombaton este 16 óra /
16.30 óra
hétköznap nincs szentmise
Halászin:
vasárnap délelőtt 10.30 óra
(a vasárnap esti és a hétköznapi
szentmisék kedd kivételével 03. 15-től
18 órakor)
Egyházközségünk
Képviselőtestületének két tagja, Varga
Imre és Vaskovits József ebben a
ciklusban betöltötték 70. életévüket. A
szabályzat szerint a jövőben a
Plébániai Tanácsadó Testület munkáját
tiszteletbeli
tagként
segíthetik.
Megköszönjük hívő közösségünkért
kifejtett
több
évtizedes
tevékenységüket. Isten fizesse meg!
További életükre jó egészséget
kívánunk, a Jó Isten áldását kérjük!

Ebben az évben közös filmnézést, olvasási
vetélkedőt, közös kirándulást is tervezünk,
s szeretnénk megismerkedni a színjátszás
alapjaival is. Szeretettel várunk a KKK–
ban minden gyereket, aki kulturált környezetben, hasznosan szeretné eltölteni szabadidejét barátai körében!
Bán Elvira könyvtáros
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•

Nagyböjti, nagyheti szertartásaink:
• Nagyböjt minden péntekén este 5
órakor
Keresztúti
ájtatosságot
tartunk.
• A hittanos gyerekek jótettekkel és
lemondással tisztítják meg szívüket
húsvét
ünnepére.
Nagyböjt
vasárnapjain
szentmise
után
jócselekedet-szíveket húznak, majd
ezek teljesítése után a szívekből
szeretet-virágokat készítenek Jézus
töviskoronájára.
• 2015. március 28-án, szombaton 13
órakor
indulunk
a
kisbodaki
templomból a 4. faluk közötti
KERESZTÚTJÁRÁSRA. Gyalogosan
járjuk végig kb. öt óra alatt a
falvainkban felállított kereszteket,
melyekről Jézus kitárt karja várja az
imádkozni,
engesztelni
vágyó
testvéreit.
Szeretettel
hívjuk
a
kisgyermekes családokat is, hisz már
az óvodában is beszélgetünk Krisztus
szenvedéséről.
Kérjük
azon
résztvevők
jelentkezését,
akik
személygépkocsijukkal
segíteni
tudnának idős vagy mozgásukban
korlátozott testvéreink, illetve az út
során
megfáradt
kisgyermekek
szállításában. A keresztútra jöjjenek
kényelmes cipőben, az időjárásnak
megfelelő
öltözékben.
Hozzanak
magukkal
innivalót,
esetleg
elemózsiát.
Az
út
végén
szeretetvendégségre
várjuk
a
keresztútjárókat.
• Nagypénteken 8 órától SZENTSÍRT
látogathatunk, délután 3 órakor a

hittanos gyermekek közreműködésével
KERESZTUTAT
végzünk,
majd
magunkhoz vehetjük az Úr Jézus
Krisztus testét.
Hűsvétvasárnap és húsvéthétfőn
reggel 8 órakor lesz ünnepi szentmise
templomunkban. Vasárnap nem lesz
körmenet. Az ételszentelés Húsvét
napján a reggeli szentmise után lesz.
Nagycsütörtökön, nagypénteken és
nagyszombaton
este
a
Püski
Plébániatemplomban
lesznek
szertartások,
ahová
hívjuk
és
szeretettel várjuk a kisbodaki híveket
is.

Események, statisztika
A 2014. évben
• Kisbodakon keresztelő nem volt;
• 2 kisbodaki gyermek járult először
szentáldozáshoz;
• 4 iskolás és 4 felnőtt részesült
Kisbodakról a bérmálás szentségében;
• 1pár kötött templomunkban
szentségi házasságot;
• hat testvérünket búcsúztattuk
egyházi szertartás szerint.
2015. évben is lesz elsőáldozás és
bérmálás Egyházközségünkben.
Az elsőáldozás május 3-án 8 órakor
lesz a Templomban.
A bérmálás május 31-én 15 órakor
lesz Püskin.
Kisbodakról
két
gyermek
készül
elsőáldozásra, két fiatal kapja majd meg a
bérmálás szentségében a Szentlélek ajándékait. Foglaljuk őket imáinkba! Egyetlen
fiatal pár sem készül szentségi házasságra.
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Képeslap „20 ÉVES A KISBODAKI
TEMPLOM” címmel

Összefoglaló az
időközi polgármester
választás eddigi
eseményeiről

Templomunk felszentelésének 20 évfordulójára készült képeslapok továbbra is kaphatók 200 Ft/darab áron a templomban.
Kérjük, ajánlják családtagjaiknak, vendégeiknek, ismeerőseiknek. A képeslapok
árából befolyt összeggel szeretnénk hozzájárulni templomunk téli fűtéséhez, melynek
díja évente közel 400 ezer forint. Segítő
támogatásukat köszönjük!

A 2014. október 12. napon
megtartott helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános
választásán a választópolgárok Bertalan
Péter Zoltánt választották meg a település
polgármesterévé. Polgármesterünk tragikus
hirtelenséggel 2014. december 10. napján
elhunyt, így időközi választás kitűzésére
került sor.
Kisbodak Község Helyi Választási
Bizottsága a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvényben foglalt hatáskörében eljárva 1/2015. (I.08.) határozatával Kisbodak községben az időközi
polgármester választást 2015. március
29. napjára (vasárnap) tűzte ki.
A Helyi Választási Iroda a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát - a központi névjegyzék 2015.
január 30.-i adatai alapján (304 fő)- 10
főben állapította meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerint:
„Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy
annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott."
A Helyi Választási Iroda az igénylő
részére 2015. február 9. – 2015. február 23.
között biztosította az általa igényelt menynyiségű ajánlóívet.
A Helyi Választási Bizottság
2/2015.(II.23.) HVB határozata alapján
Timár Gábor, 9234 Kisbodak, József
Attila utca 8. szám alatti lakost, mint
polgármester-jelöltet
nyilvántartásba
vette, 3/2015.(II.23.) HVB határozatával
törvényi kötelezettségének eleget téve a
szavazólapon lévő sorrend kisorsolását
2015. február 23. napján, 16 óra után elvégezte.

A Rózsafüzér Társulat hírei
A Rózsafüzér Társulat tagjainak továbbra
is minden hónap első vasárnapján van
imajegy csere. A Társulat eredeti célja a
közös imádság élőkért és holtakért. Az első
vasárnapi mise előtt 7.45 órakor kezdjük
a jegycserés imádságot. A szentmise után
kerül sor az imajegyek cseréjére. Az idősek és betegek hazaszállításáról szívesen
gondoskodunk.
Az idősek és betegek elsőpénteki ellátása
ezentúl is első csütörtökön lesz. Lajos
atya reggel fél kilenctől látogatja meg őket
otthonaikban.
Lehetőség van arra is, hogy idős vagy beteg testvéreinket, akik nem tudnak részt
venni a vasárnapi szentmisén, de szeretnék
magukhoz venni az Oltáriszentséget, otthonukban áldoztassuk. Kérjük, ezen
szándékukat jelezzék rokonaik útján vagy
telefonon Bán Elviránál (96/721-200) legkésőbb vasárnap reggel 7 óráig.
A Kisbodaki Harangláb valamennyi olvasójának kegyelmekben gazdag nagyböjti
készületet és áldott feltámadási ünnepet
kívánunk!
Bán Elvira
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Az időközi polgármester választáson tehát
Timár Gábor főállású polgármester méretteti meg magát.

Kutyák, fák
Az elmúlt hónapokban több olyan lakossági bejelentést kaptunk, miszerint kutyák az
utcán vannak kint. Kérem, szóljunk a kutya
gazdájának, ha ezt tapasztaljuk! Valószínűleg nem szándékosan engedte ki a kutyát
az udvarról a tulajdonosa. Amennyiben
viszont a probléma sorozatosan fennáll,
vagy a kóborló kutya veszélyezteti a járókelőket, készítsünk fényképet róla. (Ezt ma
már szinte minden mobiltelefonnal megtehetjük.) A digitális felvételt – a körülmények rövid leírásával – küldjük el a polgármesteri hivatal e-mail címére. A 2012.
évi II. törvény 193. § (1) bekezdése értelmében: „Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A választási kampányidőszak 2015. február
7. napjától 2015. március 29. nap 19 óráig
tart.
A szavazóhelyiségben szavazni 2015. március 29-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A Helyi Választási Bizottság a választás
eredményét még a választás napján, tehát
2015. március 29-én megállapítja.
Veilandics Eszter
HVI vezető

Pályázati felhívás
A Szigetköz – Mosoni-sík LEADER
Egyesület illetékességi területérő l
keressük azokat a térségi tradicionális
ételeket, étkezési szokásokat, amelyek
az év bármely egyházi ünnepéhez kötő dnek. Így például az Újév, Vízkereszt, Húshagyókedd, Hamvazószerda,
Nagyböjt, Nagypéntek, Húsvétvasárnap, Húsvéthétfő , Pünkösd, Úrnapja,
Búcsú, Karácsony, Szilveszter, Keresztelő , Első áldozás, Bérmálás, Esküvő ,
Halotti Tor…
Pályázni lehet térségi, helyi hagyományos ételek receptjével és elkészítési
módjával, illetve egy rövid leírással
arról, mely egyházi ünnephez kötő dik.
A pályázatokat Kisbodakon Bán Elvirához kérjük eljuttatni. Benyújtási határidő : 2015. március 25. A beküldött
legjobb recepteket, helyi értékeket
összegyű jtjük, bemutatjuk és népszerű sítjük egy térségi értékleltár kiadványban.

A tél végén sajnos több fát ki kellett vágni
a faluban, mégpedig a kábeltelevízió és
kábelnet szolgáltatás vezetékeinek kiépítése miatt. Az ősszel ezeket – más helyen,
esetleg más fafajokkal – pótolni fogjuk.
Továbbra is az az elvünk, hogy minden
kivágott fa helyett legalább egyet ültetni
kell!

SZMS LEADER Egyesület,
kisbodaki önkormányzat

Timár Gábor
alpolgármester
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Petőfi Sándor: NEMZETI DAL

1%

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója
1 százalékát idén a Kisbodakért Alapítványnak
ajánlja
fel!
Adószám:
19111380-1-08. Kitöltött nyilatkozat a
hivatalban vagy a képviselőktől kérhető. A 2013-2014-ben befolyt összeget a
nem szilárd burkolatú útjaink karbantartására fordítottuk.
Köszönettel:
a képviselőtestület

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Március 15-i megemlékezés
A Honvédelmi Minisztérium programot
hirdet minden olyan település számára,
ahol van Kossuth Lajosról vagy Petőfi
Sándorról, vagy Március 15-éről elnevezett
közterület. A szervezők arra kérik a települések lakóit: nevezett utcában/téren gyűljenek össze 2015. március 15-én, és pontban
15:00 órakor együtt szavalják el a Nemzeti
Dalt.

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A programhoz Kisbodak is csatlakozik.
Idén méltó módon szeretnénk megemlékezni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Kérjük a lakosságot,
hogy március 15-én délután 14:45 órára
jöjjön el a régi iskola elé (a Petőfi és Kossuth utcák közötti útra), hozza el magával
ezt az újságot, s 15 órakor, rövid megemlékezés után, szavaljuk el közösen e verset!
Az ünnep alkalmából tegyük ki a nemzeti
lobogót házainkra!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormányzatának lapja – Felelős kiadó: Timár Gábor
alpolgármester Szerkesztő: Timár Gábor. Elérhetőségek:
96/215-506,
30/216-6763;
hivatal.kisbodak@gmail.com Ingyenes kiadvány. Megjelenik 125 példányban.
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