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Kisbodaki 
Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 

2017. december hó          X. évfolyam   3. szám 

   
 
„Adventet ünneplünk és 
Valakit várunk, 
 

hogy szent kegyelmével a bűntől 
szabaduljunk. 
Bánattal, de hittel várjuk segítséged, 
hogy tiszta lélekkel köszönthessünk Téged.” 

 

Az egyházi év talán legszebb, 
legmeghittebb időszaka az advent. 
Adventus Domini, az Úr eljövetele. Eljött a 
múltban, megtestesült Betlehemben. 
Megérkezett a várva várt Messiás, 
megszületett a Megváltó, aki 
szenvedésével, halálával és 
feltámadásával mindnyájunknak 
kinyitotta a Menny kapuját. Azét az 
országét, ahová második – jövőbeni – 
eljövetele után minket is hazavár. 
 

Az emberiség bajban van. S ez, tavaly óta 
még csak fokozódott. De a legtöbb bajt 
és szenvedést nem a természeti 

katasztrófák, hanem mi emberek 
okozzuk egymásnak, kezdve a 
mindennapos veszekedéstől a népek 
közötti háborúkig. Ebből fakad a legtöbb 
gazdasági bajunk is, de a legtöbb 
betegség és nyomor is. De az emberiség 
nem tudja megváltani önmagát, 
meggyógyítani önmagát ezektől az 
Ádám és Éva bűne okozta sebektől. 
Ahhoz, hogy valóban jobbá legyünk, 
Isten bűnbocsátó kegyelmére, 
Megváltóra van szükségünk. Kell, hogy 
ne csak Betlehemben, hanem bennünk 
is megszülessen Jézus Krisztus! 
 

„Készületre bíztat a négy égő gyertya, 
gyúljon fel szívünkben a szeretet lángja. 
Lelkünk legyen, Jézus, kis Betlehem Néked, 
Hogy igazi karácsony ünnepeljünk Véled.” 
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Készülődjünk közösen, tisztítsuk ki szívünket a nagy Vendég érkezésére! 
 

• Advent vasárnapjain a reggel 8 órai szentmise kezdetén közös énekléssel 
gyújtjuk meg a templomi koszorú gyertyáit.  

• A szentmise után a hittanosok „jócselekedet-csillagot” húznak. Ha teljesítik a 
rajta lévő jótetteket, piros, ezüst vagy arany csillaggal díszíthetik majd a 
templom karácsonyfáját és köszönthetik vele a kis Jézust.  

• Szentmisék után kb. 8.45 órakor közös ima és ének kíséretében gyújtjuk meg a 
körforgalomban lévő adventi koszorú gyertyáit. Várjuk a falu egész lakosságát!  

• Szentgyónásra a keddi és vasárnapi szentmisék előtt (kb. 16.45 és 7.45 órától) 
van lehetőség a templomban.  

• December 24-én van advent negyedik vasárnapja és szenteste is egyben. 
Reggel 8 órakor még adventi szentmise lesz a templomban. Este 6 órakor 
indulunk a templom elől a „Karácsonyi ínekülísre”. Az elmúlt évben kitűzött 
célunkat, hogy – mint a kezdeményező Érsek Imre tanító úr idejében – ismét 
70-80 ember jöjjön el, és közös énekével vigye a kis Jézus születésének 
örömhírét az egész faluba, sajnos nem tudtuk megvalósítani. Ne hagyjuk 
elveszni ezt a szép, és csak Kisbodakra jellemző hagyományt! Ismételten hívjuk 
és szeretettel várjuk községünk valamennyi lakóját!  Az énekek szövegét tavaly 
valamennyi család megkapta. Új szöveglapot szívesen adunk, ha jelzik igényüket 
az önkormányzati képviselőknél vagy dolgozóknál. 

• Az „éjféli mise” este fél kilenckor kezdődik templomunkban. Előtte 20.00 
órától a hittanos gyerekek pásztorjátékkal, valamint versekkel, közös 
zenéléssel, énekléssel köszöntik a betlehemi Kisdedet. Előre láthatólag 
Dunaremetén fél 10-kor, Püskin fél 11-kor, Halászin éjfélkor lesz az éjféli mise.  

• December 25-én, Nagykarácsony napján, 26-án, Szent István diakónus és 
vértanú ünnepén, 31-én, a Szent Család vasárnapján, valamint január 1-jén, 
Újév napján, Szűz Mária Isten anyja ünnepén reggel 8 órakor kezdődik a 
szentmise templomunkban. 

 

Községünk minden lakójának kívánjuk a várakozás idejére és 
az ünnepre is a Betlehemi Gyermek békéjét, örömét és 

szeretetét! 
 

 
Jótékonysági rendezvény 
 

Idén a jótékonysági rendezvényünket 
advent második vasárnapján, december 
10-én délután 3 órakor tartjuk a 
közösségi házban. A dunaszigeti 
gyerekek műsora és Szelecz Boglárka 
éneke után a hagyományos teázgatás, 
forraltbor-kortyolás sem maradhat el!  
 
Önkormányzatunk és segítőink a 2018. 
évi falinaptárral, Miklós bácsi 
könyvének második kiadásával és más, 

kisbodaki kötődésű ajándéktárggyal 
készülnek az adományok fogadására. 
 
A támogatásokat – mint minden évben – 
jövőre is községünk szépítésére 
fordítjuk. Sok szeretettel várjuk kedves 
vendégeinket! 
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Nyugdíjas nap 
 

Ismét végét járjuk az évnek, ilyenkor 
akaratlanul is, de elkezdünk számot 
vetni az elmúlt esztendővel. Mit tennénk 
másként, mi jó is történt velünk. Úgy 
gondolom, minden ilyen számvetésnél 
van egy biztos pont, amit pozitívumként 
élünk meg: de jó, hogy Kisbodakra vetett 
bennünket a sors, hogy ezt választottuk 
lakóhelyünkül. Bárki kérdezi, hol laksz, 
büszkén mondom, Kisbodakon! De 
mindjárt hozzá is szoktam tenni a 
kérdést: ugye nem tudod, hol van? Hát 
kevés igen válasz érkezik, de mi akkor is 
nagyra értékeljük csodás lakóhelyünket 
és ezt az összetartó közösséget, 
amelynek részesei lehetünk! 
 

Sajnos nem vagyunk túl fiatal település, 
mármint a lakosság életkorát tekintve, de 
mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy ezen változtassunk. Korosabb 
társainkat pedig nagyon igyekszünk 
megbecsülni és a tőlük tanultakat méltón 
továbbvinni, folytatni. 
 

 
 

Az idősek napjának ünneplése régi 
hagyomány, fontos esemény a falu 
életében. Tiszteletünk és szeretetünk 
jeléül így az éves köszöntésük idén se 
maradhatott le, tettük ezt november 18-
án. Mindig nagy a készülődés, hogy a 
színvonalon ne essen csorba. Milyen jó, 
hogy nem kell noszogatni, a gyerekek 
lelkesen, önként jelentkeznek, hogy 
énekeljenek, szavaljanak, zenéljenek és 
megmutathassák tudományukat a 

nagymamáknak, nagypapáknak. Fehér 
abrosz, precíz terítés, tányér az asztal 
szélétől egy ujjnyira, szalvétához passzol 
az asztaldísz – már-már überelhetetlen! 
Ízletes vacsora, hogy jobban csússzon 
mellé a finom borocska, hogy édesebb 
legyen az élet, sütemény, hogy 
kellemesebb, arra vidám harmonikaszó 
és hogy emlékezetes, arra kis kézműves 
ajándék dukált. Nagy köszönet 
mindenkinek, aki hozzátett a nap 
sikeréhez, hiszen minden segítség 
szívből jött. 
 

 
 

Köszönjük kedves nyugdíjasok, hogy 
eljöttek, eljöttetek, reméljük mindenki 
megelégedéssel távozott várjuk a 
csapatot jövőre is. 
 

A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem 
lehet! 

Bölcsességük jóra tanít minden apró 
gyereket. 

Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani, 
felnőttnek már igazából Ő sem akar 

látszani. 
Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka, 

gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az 
unoka. 

Sokan hiszik, elkényeztet, pedig életre 
tanít, 

s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett 
álmait. 

Így hát, amit Ők adhatnak, felülmúlni 
nem lehet. 

Kincset adnak a jövőnek: úgy hívják, hogy 
SZERETET! 

Bertalan Péter Zoltánné 
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Karácsonyi bütykölde a 
könyvtárban 
 

December 2-án, szombaton délután 3 
órakor izgatott gyerekek gyülekeztek a 
községi könyvtárban. Ipcsicsné Gönye 
Anikó gyermekkönyvtáros érkezett 
hozzájuk, aki csakhamar kinyitotta 
varázsdobozát, és a papírszínházból a 
Holle anyó gyönyörű meséje kerekedett 
ki.  
 

 
 

Mire a karácsonyi bütyköldére került sor, 
már nyolc kisgyerek ülte körül az asztalt. 
Mindenki készíthetett magának egy 
hóember fejet, ami répaorra 
segítségével adventi naptárként szolgál. 
A szép fonal-karácsonyfákat ügyes 
kezek csillogó gyöngyökkel díszítették. A 
jó hangulatban telt délutánt közös 
teázással, ropizással, beszélgetéssel 
zártuk.  
 

 
 

Nagyon jól éreztük magunkat! Anikó 
nénit jövőre is visszavárjuk! Köszönjük: 
Adrián, Alexandra, Annabella, Ákos, 
Levente, Maja, Mira, Vivien és Elvira 
néni. 

 
 

Kisbodak ismét díjazott a Virágos 
Magyarországért versenyben! 
 

Településünk – amióta ez a mozgalom 
elindult – minden évben nevez a Virágos 
Magyarországért versenyre. Így tettünk 
idén is. Bár komolyan vettük a 
felkészülést, nem reménykedtünk a 
díjazásban, hisz 2015-ben már 
elhoztunk egy különdíjat. Akkor ezer tő 
egynyári palántát nyertünk, amiért 
Balatonfüredre kellett elmenni: a kisbusz 
roskadásig megtelt a virágládákkal! A 
virágok szépen is mutattak a közterületi 
ágyásokban és a lakosságnak adott 
edényekben. Minden bizonnyal ezt is 
értékelte az idén nyáron Kisbodakra 
ellátogató zsűri. A pontozásnál – a 
rendezett köztereink mellett – sokat 
nyomott a latban a környezettudatos 
személetünk és a bemutatott kisfilmünk 
is. A különdíjat azonban összefogás 
nélkül nem értük volna el: pontosan ezt 
értékelték a bírálók, amikor 
felterjesztették Kisbodakot a díjra. 
 

A „Közösségi összefogás követendő 
példájaként” miniszterelnöki díj mellé 
elnyert közel ezer darab virághagymát 
(anonimitást kérő) faluszépítő 
aktivistáink és a falugondnok urak 
ültették el. Köszönet illeti őket és 
valamennyi lakosunkat, akik 
hozzájárultak sikerünkhöz! 
 

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak 

Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 

Felelős kiadó és szerkesztő: Timár Gábor 

polgármester. Elérhetőségek: +36/96/215-506, 

+36/30/216-6763; 

polgarmester@kisbodak.hu, www.kisbodak.hu 

Megjelenik 135 példányban. 

 

http://kisbodak.infoline.hu/kisbodak-1-percben/
mailto:polgarmester@kisbodak.hu
http://www.kisbodak.hu/
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