
  
 

 Kisbodaki 
Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 
IX. évfolyam 1. szám    -      2016. március 

 
 
Számadás és tervezés 
 
Fontos, hogy a falu minden polgára meg-
ismerje, mit végzett a polgármester és a 
képviselő-testület az elmúlt évben. Álljon 
itt tehát egy rövid összefoglaló a 2015. év 
fontosabb eseményeiről, eredményeiről. 
 

 eredményesen lezajlott az időkö-
zi választás, 

 elkészült a Kossuth Lajos utca út-
burkolatának felújítása, 

 járdafelújítást, -építést végeztünk 
a Kossuth Lajos és a Szabadság 
utcában, 

 kisebb, takarékosabb helyet ka-
pott a polgármesteri iroda, 

 a könyvtárat méltó helyére, a kö-
zösségi házba költöztettük, széles 
sávú internettel és infrapaneles 
fűtéssel láttuk el, 

 a hivatali épület tetőterében újra 
garzonlakásokat alakítottunk ki a 
Kisbodakon letelepedni szándé-
kozó fiatalok számára; egy család 
már megelégedéssel vette bir-
tokba lakrészét, 

 rendeleteket alkottunk a letele-
pedés és a gyermekszületések 
támogatására, 

 új, mobil eszközön is jól kezelhető 
honlapot hoztunk létre, ahol nap-
rakészen követheti bárki Kisbo-
dak életét, 

 méltón emlékeztünk meg nemzeti 
ünnepeinken; helyi rendezvénye-
inket pedig igyekeztünk színvo-
nalasan megtartani, 

 alapítványi forrásból megépítet-
tük a köztéri boglyakemencéket, 

 felújítottuk és minősíttettük a ját-
szóterünket, 

 környezettudatosságra nevelő 
bemutatónkkal különdíjat nyer-
tünk a Virágos Magyarországért 
mozgalomban, 

 bemutatkozó plakátunk elsőként 
jelent meg a Kisalföld c. napilap-
ban. 

 

 
 
A felsoroltakat úgy valósítottuk meg, 
hogy költségvetési tartalékunkat még 
növelni is tudtuk. A feszes önkormány-
zati gazdálkodásnak, a vállalkozói és 
lakossági adófizetési fegyelemnek, va-
lamint az állami bevételek némi növeke-
désének köszönhetően a 2016. évben 
magasabb költségvetésből gazdálkodha-
tunk, mint a korábbi években.  
 
Kötelező feladataink ellátásán túl idén az 
alábbiakat tervezzük megvalósítani: 
 

 a Felszabadulás utca legrosszabb 
állapotú szakaszának újjáépítése, 

 a temető hátsó kerítésének cseré-
je, felépítése, a ravatalozó előtti 
burkolat megnagyobbítása, a jár-
da meghosszabbítása a temető 
végéig, 
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 új Településrendezési Terv elké-
szítése, 

 az uniós pályázati források lehető 
leghatékonyabb kiaknázása; eh-
hez az önerő biztosítása, 

 járda-felújítási program folytatá-
sa, 

 fűtés korszerűsítés a hivatal épü-
letében, 

 energiatakarékos infrafűtés ki-
alakítása a közösségi ház klub he-
lyiségében, 

 átereszeink, murvás útjaink bur-
kolatának javítása, 

 továbbra is színvonalas rendez-
vények, programok szervezése, 
az ifjúság számára is, 

 a lakosság naprakész tájékoztatá-
sa a Kisbodaki Harangláb, a Kis-
harang, hirdetmények és a hon-
lapunk segítségével. 

 
A felsorolás természetesen nem teljes, 
mégis vázolja a magunk elé kitűzött fel-
adatokat. Célunk, hogy közösen, a falu 
lakóival együttműködve őrizzük meg 
Kisbodak értékeit és fejlesszük a telepü-
lést. Kérem polgárainkat, továbbra is 
támogassák testületünk erőfeszítéseit! 
Külön köszönet illeti a Kisbodakon mű-
ködő vállalkozásokat, akik a helyi adó 
befizetésével alapot teremtenek a falu 
fejlesztéséhez. Hasonlóképpen nagy je-
lentőségű a kommunális- és gépjármű-
adó önkormányzati számlára érkezése, 
hisz ezek jelentős része is Kisbodakot 
szolgálja. A részletes költségvetésünk a 
honlapunkon megtalálható. 

Timár Gábor polgármester 

Önkormányzati hírek bemuta-
tása jegyzői szemmel  

 
Az önkormányzatoknál az évkezdés a 
tervezésről, pályázati lehetőségek átte-
kintéséről és az ehhez elengedhetetlenül 
szükséges költségvetés tárgyalásáról 
szól. 

Kisbodak Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete adott székhelyt 2016. feb-
ruár 4. napján a Darnózseli Közös Ön-
kormányzati Hivatal társult képviselő-
testületeivel tartott együttes ülésnek, 
ahol 4/2016.(II.4.) határozatával a 
Hivatal 2015. évi munkájáról szóló 
jegyzői beszámolót elfogadta. Ezen ülé-
sen határozott többek között még a Hi-
vatal működéséről, szervezeti kérdései-
ről, illetve az ügyrendjéről is. 

A testület szervezeti és működési sza-
bályzatának megfelelően előző évekhez 
hasonlóan két fordulóban – januári és 
februári ülésén- tárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat, az óvoda és a közös hiva-
tal költségvetését, megalkotva Kisbodak 
Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2/2016.(II.17.) önkor-
mányzati rendeletét az önkormány-
zat 2016. évi költségvetéséről. Az ön-
kormányzat megközelítőleg 38 millió 
forintból gazdálkodik.  
A Darnózseli Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetését 
10/2016.(II.11.) határozatával, míg a 
társulásban működő Óvoda költségve-
tését a 11/2016.(II.11.) határozatával 
hagyta jóvá. A Hivatali, illetve az óvodai 
költségekhez Kisbodak községnek nem 
kell pénzügyi hozzájárulással számolni. 

16/2016. (II.11.) határozatával jóvá-
hagyta a Kisbodak község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját, melyet a 
honlapon is olvashatnak. 

Veilandics Eszter jegyző 
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A doni megemlékezésről 
 
Kisbodak,2016. január 12. 

Már 24. alkalommal emlékeztek a csöpp 
kis szigetközi falu templomában a doni 
katasztrófa áldozataira, a világháború 
halottjaira, tizenkettő hősre. 

 
Leírhatatlan boldogság töltött el, hogy 
mint elszármazott is részese lehettem a 
kegyelet, a hála perceinek, különösen 
átérezve azt, mivel a jó Isten kegyelmé-
ből, a háborúból és négy évi hadifogság-
ból hazatérhetett, 96 éves édesapánk 
mellett ülve tehettem mindezt. (Háborús 
Emlékkönyvét 2013-ban gépelt formá-
ban közzétettem. Abból egy példány a 
községi könyvtárban is megtalálható.)  

Minden tisztelet és köszönet Bán Elvira 
alpolgármesternek, tanár-hitoktatónak, 
aki szívvel, lélekkel készítette föl a falu 
tizenkét általános iskolai tanulóját és az 

ünnepi szentmisét követően közösen 
adták elő lélekemelő műsorukat. Az ál-
dozatok emlékére gyújtott gyertyákkal a 
kezükben vonultunk a haranglábhoz, 
ahol lobogott már a fényt adó és fényt 
hozó szeretet tűz, ahol megadhattuk a 
tiszteletet azoknak, akikről csak azt tud-
juk, de azt biztosan, hogy mindnyájan 
hazánkért váltak vértanúkká! 

Az emelkedett pillanatokban Timár Gá-
bor polgármester a lakosság tiszteletét 
kifejezve helyezte el a nemzeti színű 
szalaggal átkötött babérkoszorút. Majd a 
hős katonára emlékezve, nevének el-
hangzása után szülőfalujában érte kon-
dult meg a harang. Könnyes szemmel 
néztük, ahogy a hozzátartozók: még élő 
gyermekek (Pintér Ferencné, Világi Gi-
zella és Benkó Bálint) unokák és déd-
unokák letették a kegyelet égő gyertyáit.  

Ez a tiszteletteljes megemlékezés olyan 
volt, mint csepp a tengerből: de tartal-
mazta az egésznek az összes tulajdonsá-
gát. Az elmorzsolt könnyekben benne 
volt minden érzés, ami kiváltotta!  

 
Mezei Tiborné Németh Terka 

 

 
TÁJÉKOZTATÁS hivatali átszervezésről 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. március 16. napjától Kisbodak község adó-
ügyeit Szili-Kisné Pénzes Erzsébet látja el Borbélyné Csordás Katalin nyugdíjba vonulása 
miatt. Az új kolléganő a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 
(Darnózseli, Ady Endre u 8. szám) fogadja az ügyfeleket, illetve telefonon a 215-506-os 
számon is segítséget nyújt felmerülő kérdéseikre. 

Veilandics Eszter jegyző 

Tisztelt adófizetők! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magánszemélyek kommunális adója 
készpénz átutalási megbízásait (a postai csekkeket) az önkormányzat 
késedelmesen kézbesítette. A befizetési határidőt ezért 2016. március 
30. napjára módosítjuk. Az e napig történő befizetések pótlék-mentesek 
lesznek. Köszönjük megértésüket! 
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Duna-konferencia 
 
Január 26-án a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében rendezték meg „A Szigetköz 
és a Csallóköz rehabilitációja: lehetőségek és kockázatok” című konferenciát. A szigetközi-
ek népes, közel 100 fős delegációval képviseltették magukat, melyben helyet kaptak pol-
gármesterek és civil szervezetek. Kisbodakot Horváth János és Timár Gábor képviselte. 
 

 
 
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke nyitotta meg a konferenciát. 
Örömének adott hangot amiatt, hogy sok év után ismét az akadémia adhatott otthont a 
különböző szakmai vélemények ütköztetésének. Baranyai Gábor, az Igazságügyi Mi-
nisztérium képviseletében felidézte a Hágai Nemzetközi Bíróságon zajló per eddigi törté-
néseit és jelenlegi állását. Hangsúlyozta, hogy jogi megoldás a Szigetköz ügyében akkor 
várható, ha a két ellenérdekű félben, Szlovákiában és Magyarországban megvan a meg-
egyezés politikai feltétele. A problémával - az eddigi tapasztalatok szerint - sem az ENSZ, 
sem az Európai Unió nem kíván érdemben foglalkozni, a megoldást a két ország döntés-
hozóinak kell megtalálni. Az ezt követő előadók vízügyi és hidrobiológiai szempontból 
elemezték Szigetköz ügyét. Kiderült, hogy a Duna elterelése óta több tekintetben vissza-
fordíthatatlan, vagy nehezen visszafordítható folyamatok indultak el. Őshonos állatok és 
növények tűntek el az életfeltételek kedvezőtlen változásával, ugyanakkor új növénytár-
sulások és állatfajok tűntek fel a Szigetközben. Vízügyi szempontból óriási probléma, 
hogy az egyre szélsőségesebb időjárás következtében az árvízveszély folyamatosan nő, 
egyre magasabb árvízszinteket mérnek. Ennek egyik oka, hogy a meder folyamatosan 
mélyül, s az így szárazra kerülő kavicszátonyokat benövi a növényzet. A szakemberek 
szinte egyöntetűen az egyik legkedvezőbb megoldásnak találták a Szigetközi Természet-
védelmi Egyesület (SZITE) javaslatát, mely műszaki megoldással, fenékküszöbök építésé-
vel kívánja kezelni a problémát. A SZITE-változatot támogatták a szlovák szakértők is. A 
konferencia végén lehetőség volt hozzászólásokra is. Fűzfa Zoltán, a Pisztráng Kör Egye-
sület vezetője felelevenítette azt az állapotot, amikor a Duna elterelése után víz nélkül 
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maradt a tájegység. Az akkori állapotnál lényegesen kedvezőbb a mai állapot, hiszen van 
víz a Szigetközben. Ha ennek az ára a fenékküszöb megépítése és egyéb műszaki megol-
dások voltak, akkor ezt az árat érdemes volt megfizetni. Képekkel illusztrálta, hogy a 
természet ismét belakta a Szigetközt, újra élő a tájegység. 

Kertelés nélkül, egyértelműen fogalmazott 
Babos Attila, a Szigetközi Fejlesztési Tanács 
elnöke. Elmondta, hogy hosszú évek vitája 
után a szigetköziek ma már egységesek. 
Kiállt a vízpótlás SZITE megoldása mellett. 
Örömmel konstatálta a kormány 
rehabilitációs szándékát, a tavaly 
megvalósult alsó-szigetközi vízpótlást. Kifej-
tette, hogy bár minden véleményt 
meghallgatnak és tisztelnek, de van, akinek 
nem hisznek, ugyanakkor a helyi vízügyi 
szakemberek bizonyítottak, az ő megoldási javaslataikat elfogadják. „Bizonyos kör 20 
évig kutatta a Szigetközt, nem tudjuk, hol, mit és miért. Azt sejtjük, mennyiért.” – hangsú-
lyozta végül sokatmondóan, nagy tetszést aratva a megjelentek között. A szigetköziek 
azzal a bizakodással távoztak az egész napos konferenciáról, hogy lassan Magyarorszá-
gon egységes álláspont alakul ki Szigetköz rehabilitációjáról, jó tárgyalási alapot adva a 
szlovák féllel való tárgyalások elé. 

Nagy Sándor MKE 
 

Kisbodak új rendezési tervet 
készít! 
 
A döntést a korábbi és jelenlegi képvi-
selő-testületben is hosszas hezitálás 
előzte meg. Ennek oka pedig nem más, 
mint az anyagi erőforrások szűkössé-
ge. Tekintettel azonban arra, hogy a 
jelenlegi rendezési terv 2013-ig volt 
hatályos, továbbá számos lakossági 
igény merült fel a módosításra, az 
önkormányzat nem halogatja tovább 
az elkészíttetését. 

 

Elsőként a Településfejlesztési Kon-
cepciót készíti el a megbízott iroda. 
Ahhoz, hogy átfogó képet tudjunk 
adni a község életéről, nem csupán a 
statisztikai adatok elemzése szüksé-
ges, hanem a településen élők véle-
ményének ismerete is fontos. Ehhez 
egy kérdőívet juttatunk el a lakos-
sághoz. Kérjük, hogy ezeket kitöltve 
2016. május 15-ig juttassák el a 
Polgármesteri Hivatalba. Igény 
szerint további kérdőívek itt átvehe-
tők. 

A kiértékelést követően lakossági fóru-
mot tartunk, ahol a tervezők tájékoztat-
ják a lakosságot az elképzelésekről. 
Természetesen lesz lehetőség az egyéni 
igények benyújtására is. A fórumról kü-
lön értesítjük a lakosságot. 
Tájékoztatásul: a teljes rendezési terv 
elkészítése mintegy két évet vesz igény-
be, a falu költségvetését pedig 3.365.500 
Forinttal terheli meg.  

a képviselő-testület 
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 
 

A Húsvéti Szent Három Nap liturgiája 

A húsvéti Szent Három Nap liturgiáját – 
immár harmadik alkalommal – Varga 
János atya, a bécsi Collegium 
Pazmaneum rektora végzi.   

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN este 6 órakor 
Püskin tartjuk a szentmisét az utolsó 
vacsora emlékére. Ezen az estén a „ha-
rangok Rómába mennek”, így nagy-
szombat estig mindhárom falu harangjai 
némák lesznek.   
NAGYPÉNTEKEN Püskin délben 
gyermek keresztutat, délután három 
órakor felnőtt keresztutat tartunk. 
Kisbodakon délután 3 órakor lesz a 
hagyományos keresztút a gyerekek 
közreműködésével.  

Pénteken este 6 órakor kezdődik 
Püskin a nagypénteki szertartás. A 
„csonka misén” emlékezünk Jézus ke-
reszthalálára, majd az ünnepélyes kö-
nyörgések után sor kerül a kereszt lelep-
lezésére. Ezután hódolunk a kereszt 
előtt, majd magunkhoz vehetjük Krisztus 
testét.  

NAGYSZOMBATON Püskin és 
Kisbodakon is szentsírt látogathatunk. 
Húsvét vigíliájának szertartása este 7 
órakor kezdődik Püskin a tűzszentelés-
sel, húsvéti gyertya szenteléssel, majd 
ünnepélyesen vonulunk be és visszük be 
a Fényt a templomba. A húsvéti örömé-
nek hangjai után az igeliturgia követke-
zik. Az ószövetségi olvasmányok után a 
Glória alatt újra megszólalhatnak a ha-
rangok és a csengők. Az evangélium előtt 
negyven nap után újra zenghet az Allelu-
ja! Megújítjuk keresztségi fogadásunkat 
is. A szentmise után régi magyar szokás 
szerint feltámadási körmenetben visszük 
ki az utcára Krisztus feltámadásának 
örömhírét! 
 

 

 

Szívesen segítünk mindhárom napon a 
Püskire átjutásban. Kérem, jelezzék 
igényüket a 30 50 10 400-as, vagy a 
721 200-as telefonszámon. Szükség sze-
rint autók indulnak a szertartás előtt 
negyed órával a kisbodaki templom 
elől. 

HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN a szentmiséket 
Szalai Lajos atya az ünnepeken meg-
szokott rendben tartja: Kisbodakon 
reggel 8 órakor, Püskin 9 órakor, 
Dunaremetén 10 órakor.  

HÚSVÉTHÉTFŐN a vasárnapihoz hason-
lóan Kisbodakon reggel 8 órakor, 
Püskin 9 órakor és Dunaremetén 10 
órakor lesz a szentmise.  

Az ételszentelésre Püskin szombat 
este a vigília misén, Kisbodakon hús-
vétvasárnap reggel kerül sor.  
Gyümölcsöző nagyböjti készületet, ál-
dott Szent Három Napot és szép Feltá-
madási Ünnepet kívánok! 

Bán Elvira 
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Kedves Kisbodaki Hívek! 
Közeledik a húsvét, Krisztus fel-

támadásának napja, az ünnepek ün-
nepe! Anyánk az Egyház minden évben 
átünnepelteti velünk megváltásunk tit-
kát: „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, 
aki hisz benne, el ne vesszen, hanem 
örökké éljen.” (Jn3,16) A karácsonyi ün-
nepkörrel indul az egyházi év. Az Isten-
gyermek születése kedves, szép ünne-
pünk, maga a Szeretet jött el közénk. De 
a Fiúisten azért lett emberré, hogy min-
ket szóval és példájával tanítson, életé-
vel, halálával és feltámadásával megvált-
son. Úgy nyitotta ki számunkra a 
Mennyországot, hogy szeretetből vál-
lalt engedelmességből meghalt bűne-
inkért és feltámadt megigazulásunk-
ra. Azért szenvedett és halt meg, hogy 
megszabadítson minket a bűntől és a 
kárhozattól, és megajándékozzon az 
örök élettel. Jézus feltámadása annyit 
jelent, hogy legyőzte a bűnt és a halált 
Végrehajtotta, amiért az Atya küldte. 
Ezért a húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe! 

A húsvéti Szent Három Nap ke-
resztény életünk csúcsa! Aki elfogadja, 
hogy Jézus érte is szenvedett és halt meg 
szörnyű kínok között a kereszten, hogy 
aztán harmadnapra feltámadjon, annak 
fontos, hogy elmélyítse hitét és átélje a 
megváltás örömét, úgy, hogy részt vesz 
mindhárom nap teljes liturgiájában! Az 
az idő, amit Istennek adunk, bőségesen 
kamatozik. Kicsi áldozatért cserébe nagy 
örömöt és lelki megerősödést kapunk. 

Külön öröm számomra, hogy immár 
harmadik alkalommal imádkozhatom át 
a püski, kisbodaki és dunaremetei hí-
vekkel Jézus szenvedésének, halálának 
és feltámadásának eseményeit. A bécsi 
Collegium Pazmaneum rektoraként 
Szalai Lajos plébános atya munkáján 
szeretnék könnyíteni és a híveknek segí-
teni, hogy Püskin is legyen mindhárom 
nap szertartás. Remélem minél többen 

élnek majd a lehetőséggel, hogy helyben 
ünnepelhetnek, és nem kell tíz-húsz ki-
lométert utazniuk. 

Szívesen jövök az önök Egyház-
községébe, szeretettel hívom és várom 
nemcsak a püski, hanem a kisbodaki és 
a dunaremetei híveket is a püski szer-
tartásokra! Természetesen az ünnepi 
szentgyónásra is lehetőség lesz, amit – 
az igényeknek megfelelően - pontosab-
ban hirdetni fogunk. Aki gyónni szeret-
ne, kérem, jelezze a sekrestyében. 

Kérem, jöjjenek, hogy együtt imádkoz-
zunk, ünnepeljük húsvét szent titkát! 

Addig is további áldott nagyböjti napo-
kat kívánok: 

Varga János atya 

 
Felhívás 

Színházat, színjátszást kedvelők fi-
gyelem! 

 

 
 
Elindult a Kisbodaki Színjátszókör 
szervezése. Aki kedvet és elég tehetséget 
érez magában, hogy közönség előtt sze-
repeljen, akiben van elég kitartás, hogy 
rendszeresen eljárjon a próbákra, aki 
tevékeny részese szeretne lenni a falu 
nemzeti és társadalmi ünnepeinek, vagy 
csupán tagja kíván lenni egy jókedvű, 
vidám csapatnak, legyen bár nő vagy 
férfi, idős, középkorú vagy fiatal, jelent-
kezzen Lampert Csillánál! (Szabadság 
utca 36.) Várunk mindenkit 3-tól 99 
éves korig! 
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Járdaépítés 
Ígéretünkhöz híven 2016-ban is folyta-
tódik a járdaépítési projekt. Az idei terv 
a Szabadság utca és Felszabadulás utca 
sarkán található mintegy 130 fm járda-
szakasz felújítása (Világi Ottótól Bán 
Elviráig). Célunk, hogy Kisbodak legrosz-
szabb, legegyenetlenebb járdaszakaszát 
(a gólyafészek alatti részt) kiegyenesít-
sük és kiemeljük a föld szintje fölé, hogy 
a víz lefolyjon róla, így biztosítva időál-
lóságát. A felújítást az Önkormányzat a 
Szigetközi Vízépítő Kft. segítségével va-
lósítja meg, ahol az előbbi biztosítja a 
járdaszakaszba szükséges mintegy 18 
m3 betont, a Kft. pedig ingyenesen a 
szükséges zsaluzási, betonozási munká-
kat, valamint a saját bejárójába szüksé-
ges további 10 m3 betont. Külön köszön-
jük az érintett lakók közösségi munká-
ját! A projekt várhatóan (ha idő engedi) 
március végére befejeződik. 

Varga Zsolt önk. képviselő 
 
Kutyák, macskák ingyenes ivar-

talanítása 
Az ivartalanítással 
kapcsolatosan tájé-
kozódni és a helyes 
döntés meghozata-
lához informálódni a 
következő telefon-
számon lehet: 

 

Mancsvár Állatvédő Egyesület 
Telefon: 06 20 9 581 025 

Vincze Éva egyesületi elnök 

 

 

Kisbodak is csatlakozott a kör-
nyezetvédelmi mozgalomhoz! 

 
Részletek az akció előtt, plakáto-
kon, szórólapokon! 

 

Nagyrendezvény április 23-án 
Kisbodakon!!! 

 
2016. április 23-án, szombaton tartjuk 
„Határtalan kalandozások Kisbodak 
és Nagybodak között” című rendezvé-
nyünket; pályázaton nyert forrásból. 
 
Előzetes a programból: „Valóságos és 
virtuális vízi túraútvonal Kisbodak és 
Nagybodak között” című projekt bemu-
tatása, Kertész József vízügyi szakértő 
előadása, vízitúra Kisbodakról 
Nagybodakra, szabadtéri program a ke-
mencéknél, este fergeteges rock-
koncert a dunaszerdahelyi E.T.BAND 
fellépésével! 

A projekt fő támogatója: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A projekt 72 oldalas kiadványát rövidesen 
kézbe vehetjük! További támogatóink: 

 Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormány-
zatának lapja. Ingyenes kiadvány. Felelős kiadó 
és szerkesztő: Timár Gábor polgármester. Elér-
hetőségek: +36/96/215-506, +36/30/216-6763; 
polgarmester@kisbodak.hu, www.kisbodak.hu 
Megjelenik 125 példányban. 
 

mailto:polgarmester@kisbodak.hu
http://www.kisbodak.hu/
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