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Lelki egészségünk
Napjainkban egyre többet
foglalkozunk
egészségünkkel.
Tízezreket költünk gyógyszerekre, vitaminokra, étrend-kiegészítőkre, különböző
gyógykezeléseket veszünk igénybe, drága
diétákba fogunk, rendszeresen futunk, gyalogolunk. Egyre többen mennek „wellneshétvégére”, veszik ott igénybe a nagy számban kínált fürdőket és masszázsokat. Méregtelenítő napokat, heteket tartunk. Egyszóval mindent megteszünk azért, hogy
testi egészségünket megőrizzük, vagy viszszaszerezzük.

Jótékonysági rendezvény
Jótékonysági rendezvényünket advent harmadik vasárnapján, december 16-án délután
3 órakor tartjuk a közösségi házban. Az Európa-szerte ismert Lajtha László Vegyeskar
műsora teszi ünnepélyessé a délutánt. Vezényel Wenczlerné Csiki Ilona karnagy.
Természetesen a hagyományos teázgatás,
forraltbor-kortyolás
és
zsíroskenyérmajszolás sem maradhat el!
A kisbodaki falinaptár idén immár tizedik
alkalommal készül! A jubileum alkalmával
válogattunk a korábbi kiadványok legsikeresebb fotóiból, de új képek is kerülnek a naptárba. Ajándéktárgyak, helyi relikviák is várják az adományokat.
A támogatásokat – mint minden évben –
jövőre is községünk szépítésére fordítjuk.
Sok szeretettel várja a kedves vendégeket
a Nők Kisbodakért Klub
és az Önkormányzat

De az ember test és lélek. Továbbmegyek: a
keresztény ember test, lélek és Szentlélek.
Megteszünk-e mindent azért, hogy értelmünket a jó megismerésére használjuk és
akaratunk a jóra hajoljon? Akarjuk-e megismerni, hogy mi a jó, mi az, ami használ
nekünk, hogy ne csak földi életünkben, hanem örökké boldogok legyünk? Vagy megelégszünk azzal az értéktelennel, ami pillanatnyi élvezetet nyújt? S ha a Szentlélek segítségével megismertük a Jót, akarjuk-e azt
megtenni, vagy hagyjuk magunkat elcsábítani a hamis öröm, a hamis békesség vagy
hamis szeretet ígéretével?

SZJA-felajánlás
A Kisbodakért Alapítvány
támogatására a személyi
jövedelemadó 2017. évi
felajánlásából összesen 158.793 Ft érkezett
a magánszemélyektől. Az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki a támogatásért!
Ezt az összeget– lakossági kezdeményezés
eredményeként – idén a kis utcai tóparti
pavilonok beszerzésére fordítottuk.

Folytatás a 7. oldalon!
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pályázati lehetőségekre, s ezt én meg is
teszem. Minden lehetőséget megragadok a
külső források bevonására! Belterületi útjaink felújítására ismét sikerült minisztériumi támogatást szerezni: az elérhető 15
millió forintból 14,3 millió forintot – immár
másodjára három éven belül! Köszönetünket fejezzük ki ezért országgyűlési képviselőnknek, dr. Nagy Istvánnak. 2019-ben tehát folytatjuk az útépítő programot, törekedve arra, hogy Kisbodakon mihamarabb
minden út szilárd burkolatú legyen.

Hogy állunk a fejlesztésekkel?
Interjú a polgármesterrel
A hivatal épületén már látszik, hogy
történik valami, de a kultúrház és a gátőrház
beharangozott felújítása – úgy tűnik – késlekedik. Nos, mi a helyzet e téren? - tettük fel a
kérdést Timár Gábor polgármesternek.
- A községháza – ami magában foglalja az
orvosi rendelőt, az önkormányzati irodát és
a tűzoltó szertárt – felújítása valóban folyamatban van. Nagyon vártuk a munkák
elkezdését, hisz pályázatunk már több mint
egy éve pozitív elbírálásban részesült. A
közbeszerzési eljárás húzódott sokáig.
Örültünk volna annak, ha a fűtési szezonra
le tudjuk cserélni a „szénzabáló” kazánunkat egy modern gázkazánra, de ez egyelőre
– az eljárás vontatottsága miatt – jövőre
húzódik át. Jelenleg az orvosi rendelő akadálymentesítése és az épület hőszigetelése
zajlik.

- A Digitális Jólét Programban is adtunk
be pályázatot. Itt - az eszközök mellett –
újabb szabad hozzáférésű wifire (azaz vezeték nélküli internetes csatlakozásra)
nyílhat lehetőség a faluban. A napokban
érkezett meg az értesítés arról, hogy nyertünk.
- Egy határon átnyúló program keretében
pályáztunk kenukiemelő létesítésére is.
Ezek a kézzel fogható fejlesztések. Az
októberi közmeghallgatáson azonban elhangzott valamiféle szellemi, közösségi nyertes pályázat is. Erről mit lehet tudni?

- A közösségi házunkat saját forrásból
belülről idén már felújítottuk: a festés
nagyrészt megtörtént, az épület hátsó felében is van már melegvíz vételezési lehetőség. Új konyhabútor és tűzhely szolgálja ki
az igényeket, sőt az étkészleteket is egységessé tettük. Az udvari fedett színre benyújtott pályázatunk pedig elbírálás alatt
van. Nagyon bízunk a sikerben!

A "Fújdogál a szél, az Öreg Duna
felől" című, közösségfejlesztő nyertes pályázatunkat összefogva Darnózselivel, Halászival és Dunaremetével valósítjuk meg.
Elsődleges célunk az élő népszokások, hagyományok megőrzése, sőt, az elfeledettek
visszahozása. Tudjuk, hogy ez nagy kihívás
korunk digitális világában, mégis bevállaljuk! Vallom: múlt nélkül nincs jelenünk,
jelen nélkül nincs jövőnk! A kezdeményezésbe szeretnénk a falu teljes lakosságát
bevonni. Célunk az, hogy ne az önkormányzat vagy más hivatalos szervezet határozza
meg, hogy milyen programokat akar Kisbodak, hanem a lakosok mondják el véleményüket arról: mi volna vonzó számukra,
mi legyen a közösségi élet iránya.

- A gátőrházas beruházásunk is halad: A
kiviteli tervek már készen vannak, most a
közbeszerzési eljárás zajlik az épület felújítására. Ez meglehetősen bürokratikus folyamat, de jövőre már látványos lesz a fejlesztés. Mint ismeretes, külsőleg és belsőleg
is teljesen megújul az épület - és számos új
funkciót kap. Őszintén sajnálom, hogy az
utolsó lakója, Világi József gátőr ezt nem
érhette meg. Jó lett volna, ha látja, mivé
alakul egykori munkahelye, otthona. Az idő
azonban halad, már készül a „szoftver” is a
leendő vízi kultúrházba: rövidesen sajtótájékoztatón ismertetjük meg a nagyközönséggel a projekt lényegi elemeit.

Értesültünk róla, hogy a Virágos Magyarország vetélkedőjén Kisbodak idén ismét díjat nyert.

Milyen beruházások várhatók a következő évben?

Igen, örömmel és immár hivatalosan
jelenthetem be, hogy Kisbodak a kategóriájában az Év Települése lett! A díjat Nagykőrösön vehettük át. Sok gratulációt kapok
szerte az országból. Ebben a választási cik-

- Azt tudni kell, hogy önerőből önkormányzatunk nem sok forrást tud mozgósítani a
fejlesztésekre. Koncentrálni kell tehát a
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lusban különösen nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy Kisbodak tovább szépüljön.

helyszín a ladikkikötőtől lefelé (ahol a Koncz
Gábor a Dunai Hajósban kijött a nádból), a
Kristóf-híd felé a jobb parton van. A jelenlegi
kisvízszintet kihasználva, a tereprendezést
követően, 30 méter hosszban 30 centiméter
magas, 60 centiméter belépőjű lépcsőket
alakítunk ki akác karók, fém cölöpök és műfa palló segítségével. Az így kialakult lépcső
lehetővé teszi a változó vízszintek mellett a
kenu kikötését, kiemelését, biztonságos
kilépést a partra.
Ha visszagondolok a gyermekkoromra, ami
mellesleg szuper volt, nosztalgiából felidézem, amikor az Öreg-Dunán bent, a hajózó
útvonalon, ringatóztak színes kajakokkal,
kenukkal a ,,sógorok.” Mi sóvárogva néztük,
mert közelről csak akkor láttunk ilyet, ha a
katona bácsi odaadta a ,,kukkerját” és azon
keresztül élesebben láttuk. Abban az időben
a ,,nádas” és az ,,erdészeti” ladikokon gyakorolhattuk az evezést. Hála Istennek, most
már vízilovaink is vannak (Viziló Vizitúra),
az ágvizekben beindult a víziturizmus, és a
kenukat láthatják és használhatják is a gyerekeink a vizeken.

Nem elsősorban a díjak elérése miatt, hanem inkább magunknak: minél élhetőbb,
szerethetőbb legyen kis falunk! Tavalyi
eredményünk, a „Közösségi összefogás követendő példájaként” miniszterelnöki díj
emlékeztet arra, hogy ez a mi erősségünk.
Köszönet minden aktivistának, civil szervezetnek, aki bármilyen formában hozzájárult
sikerünkhöz! Kérem, hogy továbbra is
munkálkodjuk közösen Kisbodak gyarapodásáért!
-

Köszönöm az interjút.
Légrádi Eszter

A most kialakított területen, egymás
mellett jobban elférnek
majd a horgászok és a
vízisportot
űzők.
Aki
kíváncsi az
építkezésre,
javaslom, egy
séta alkalmával
nézze
meg a bodaki ladikkikötő épülő, szépülő
partvonalát. Ehhez kívánunk jó egészséget a
kivitelező csapat nevében.

Helló Komám!
Mi épül a ladikoknál??
Így szólítanak meg mostanában nemcsak
Kisbodakon, hanem Lipóton, sőt Ásványrárón is. -Ti építitek? - teszik még hozzá ezt a
kérdést is. Szívesen válaszolok, és mondom
örömmel, hogy igen, mi. Mi, vagyis a Szigetközi Vízépítő Kft. építjük, és kajak-kenu
kiemelő lesz.
Történt ugyanis, hogy Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le a ,,DANUBE BIKE &
BOAT”, vízi közlekedést biztosító műtárgyak
beszerzése, szlovák-magyar projekt keretében. Cégünk sikeresen pályázott, és elnyerte
a kivitelezési munkákat.

Horváth János (Komám)
Szigetközi Vízépítő Kft.

A projektben azok a környékbeli önkormányzatok vesznek részt, akik szeretnék,
ha a falujukhoz közeli Duna-parton kiépülne egy úszómű (stég bejáróhíddal) vagy egy
lépcsős kajak-kenu kiemelőhely.

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Község
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.

Kisbodak az utóbbit választotta, befizette az
önrészt, és elkezdődhetett az építkezés. A
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Fújdogál a szél, az Öreg Duna felől
Helyi identitás és kohézió erősítése

Kezdődik a vígasság…
… és eljött a várva várt nap. Harmonikaszóval, lódobogással és jó kis pálinkával indítva
augusztus 4-én kezdetét vette hagyományos
Kemence napunk. A forgatókönyv a jól bevált módon működött, már mindenki tudta,
mi a dolga és tette azt serényen, a fő cél,
hogy a résztvevők jól érezzék magukat.

2018. második felében négy település, Darnózseli, Dunaremete, Halászi és Kisbodak
elnyerte a „Fújdogál a szél, az Öreg Duna
felől” című programjával a TOP 5.3.1-16
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázatot. Október 1-jén mind a négy település
megkezdte munkáját. Kisbodakon Légrádi
Eszter közösség-fejlesztő munkatárs szervezésében megtörtént a közösségi interjú,
illetve megvalósultak az első közösségi beszélgetések.

Hintó, lovaskocsi, a vizek szerelmeseinek
motorcsónak állt rendelkezésre. Lehetett
kézműveskedni, langallót csipegetni és hogy
minden érzékszervünket kielégítsük, fülünknek muzsika, szemünknek népi tánc
tette színessé a délelőttöt. Az ebédet mi sem
dicséri jobban, mint a több száz kiosztott
adag, amiből estére egy morzsa se maradt.
Ragyogott a nap, izzadt a jó nép, de szerencsére ez senkinek nem szegte a kedvét minden programra bőven akadt érdeklődő.

A projekt célja a közép–szigetközi hagyományokra épülő közösség-fejlesztés, kulturális, gasztronómiai és a sport közös pontjai
mentén, melyek erre a térségre jellemzők. A
tevékenység célja, hogy az önszervező lakosok partnerként dolgozzanak együtt más
civil szervezetekkel és a gazdasági élet szereplőivel. A jeles napokhoz kötődő események megszervezése, újra szervezése, mint
a Legényavatás, Puhab-bál, Balázsolás, Gergely járás, Locsolás, Pünkösdölés, Májusfaállítás, Pásztor-járás, Aprószenteki korbácsolás, Mendikálás–Betlehemezés.

De idén két különleges esemény is színesítette a napot!
Egy régi hagyományt igyekeztünk újjá
éleszteni, „A tiszta udvar, rendes ház” cím
elnyerésére hívtuk versenybe a falut. Kicsit
félénken indult a dolog,
hiszen voltak, akik azt
gondolták,
valamilyen
mércének kell megfelelni, mások pedig attól
tartottak, hogy a cím
elnyerése kötelezettséggel jár, pedig erről szó sincs. A Virágos Magyarországért verseny országos viszonylatban sokak számára ismert, ahol településünk évről-évre sikeres résztvevő, ezért is
gondoltuk úgy, ha ott megálljuk a helyünket,
ez csak is azt jelenti, hogy falunk portái is
szemrevalók, hát nézzük meg kié a leg-legleg. Köszönjük a szép délutánt, amit a kertek
látogatásával tölthettünk Soósné Marika

Ezen kívül szívesen veszünk minden, hagyomány-őrzéssel és kultúrával kapcsolatos
szokást, amit valaha családban, közösségben éltek meg, őriznek és szívesen megosztanák velünk. Szeretnénk az utókor számára
is rögzíteni, azokat a dalokat, táncokat, történeteket, amik szép emlékként élnek ma is
az emlékezetben. Bízunk az együttműködésben és várjuk mindazok jelentkezését,
akik mindezt megosztanák velünk és egymással!
Bolla-Cserjési Kinga
közösségfejlesztő szakmai vezető
kozosseg@kisbodak.hu
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néni, Kondorné Erzsike, Bán Elvira és jómagam.

2018. október 20-án ellátogattunk Csallóközbe és a sokorói havasokba. Első állomásunk a szlovákiai dunatőkési Cséfalvay–
vízimalom volt, amit a gyönyörű őszi idő
– hiszen nekünk kedvezett – még hangulatosabbá varázsolt. Innen a dunaszerdahelyi
Csallóköz Múzeumba mentünk, ahol nem
csak Csallóközről, de még Szigetközről is új,
érdekes információkat kaphattunk! Egy kis
szabadprogramként a bősi vízi erőmű megtekintésére is sor került. A következő állomásunk Pannonhalma volt. A lombkoronából pompás panoráma tárult a szemünk elé!

Idén két díjat adtunk át. Egyik remek példája
annak, hogy rövid idő alatt, fiatal erővel és
ötletekkel milyen szépet is lehet alkotni. Ez
a porta Világi Józsi és Gabi kertje. A másik
kert pedig 30 év fáradhatatlan munkájának
és hozzá-értésének eredménye, ami mára
arborétummá nőtte ki magát. A díj Nagy
Ottót és Editet illette!
Másik, nem éppen rendhagyó programunk:
Vecsei László Ezékiel festőművész kiállításának megnyitója és ünnepélyes átadója
volt. És hogy hol van itt az eltérés a megszokottól? Az a megtiszteltetés érte a falut,
hogy a kiállított képeket – újabbakkal kiegészítve - nagy szeretettel szülőfalujának
ajándékozta a művész úr! Ezúton is köszönet érte

Elérkeztünk a nap csúcspontjához: finomabbnál finomabb borokkal, marhapörkölttel és egy kis nótaszóval zártuk az estét.
Ezt a napot pedig egyetlen mondatban a
kirándulás mottójával tudnám jellemezni:
„Néhány csepp kultúra, néhány csepp jó
bor!”

Falunapról lévén szó, természetes, hogy a
délutánban volt bőven kavalkád, veterán
jármű, babagyűjtemény, fotótárlat, légvár,
körhinta, rodeó bika, jump, latin tánc, örömtánc, vásári komédia.

Légrádi Eszter

56-os ünnepség a
Hangraforgó együttessel
Az idei esztendőben rendhagyó módját választottuk az 1956-os forradalom és szabadságharcról való megemlékezésnek.
Meghívtuk közénk az ebben az esztendőben
15.
születésnapját
ünneplő
HANGRAFORGÓ együttest.

Egy ilyen eseménydús szép nap után búcsúzni csak így lehet:
Véget ért a móka mára, de ha tetszett, nemsokára, valahány név a naptárban, egy év
múlva újra várunk, a viszont látásra!
Bertalan Péter Zoltánné

Kirándultunk!
Ahogy az évek során megfigyelhettük, nincs
kemence nap Kajárpéci Vízirevü nélkül, és
ahogy az lenni szokott, fantasztikus műsorban van részünk. Ám az idei valamiben
mégis különbözött a többitől, hiszen meghívást kaptunk Kajárpécre egy borkostóló
estre.

Faggyas László és F. Sipos Bea„Nekünk nem
szabad feledNI” - 1956 emlékezete címmel csodálatos vers-koncerttel tette feledhetetlenné az ünneplést. A szabadságharcról, a hősökről, a mártírokról szóló összeállításban többek között Sulyok Vince, Tamási Lajos, Képes Géza, Kiss Dénes, Zas Lóránt, Nagy Gáspár és Buda Ferenc énekelt
versei hangzottak el. A művészek szemléletesen elevenítették fel az 56-ban történteket, magyarázatot fűzve az egyes versek
születésének körülményeihez. A végén azt
is megtudtuk, hogy a koncert címében sze5

replő „feledNI” szó nagybetűi Nagy Imre
miniszterelnök nevének kezdőbetűi.

címet Nyerges János nyugalmazott iskolaigazgató a kisbodaki fiatalok körében 20
éven át kifejtett nevelő munkájáért, a község néphagyományainak ápolásában, kulturális és sport életében folytatott példaértékű
tevékenységéért
érdemelte
ki.
Dezső Vilmosné, a Kisbodaki Citerazenekar
alapítója a népzenei hagyományok átörökítéséért és községünk hírnevének öregbítéséért részesült a kitüntetésben. Mindanynyiuk munkásságért köszönetet mondunk
és gratulálunk az elismerésekhez!

Akik ott voltunk, nemcsak ismereteinket
eleveníthettük fel, hanem érzelmileg is töltődhettünk, és csodálatos zenei élményben
volt részünk! Méltó megemlékezés volt ez
56
hőseiről!
Köszönjük, Hangraforgó
együttes!
Bán Elvira

Nyugdíjas-ünnep
Milyen érdekes, mindenütt hallani a nyugdíjas nap, nyugdíjas találkozó. Hogy is van ez,
hiszen nem csak ezen az egy napon nyugdíjasok, nem csak ezen az egy napon kell ünnepelni őket, hiszen, ha nem lennének idős
emberek honnan is lenne a fiatalság! Tisztelet, megbecsülés illeti őket azért, amit építettek az utókornak, azért amire megtanítanak bennünket.

A kitüntetések ünnepélyes átadása után
nem maradhatott el a finom vacsora. S azt
is tudjuk, hogy az étel, ital mellett mi vezet a
szívekhez: a jó kis nótázás, amit hegedűszó
mellett meg is tehettek a találkozó résztvevői.
Bertalan Péter Zoltánné

Tájékoztató az engedély nélkül létesített talajvízkutak fennmaradásának engedélyezéséről

Az Idei évben kicsit talán ünnepélyesebbre
fogtuk a kisbodaki nyugdíjasok köszöntését,
hiszen kitüntetésekkel ismertük el néhányuk fáradságos munkáját.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
az utóbbi időben a médiában különböző,
egymásnak ellentmondó tájékoztatás jelent
meg a házi kerti kutak fennmaradásának
engedélyezésével kapcsolatban. Folyamatban van egy kezdeményezés a vonatkozó
jogszabályok megváltoztatására, a fennmaradási engedély kérelem benyújtásának
2020. december 31-ig történő meghosszabbítására. Ezt ez év végéig el is fogadhatnak,
azonban a jelenlegi, érvényes szabályozás az
alábbi:
A települési önkormányzat jegyzőjének
engedélye szükséges olyan vízkivételt biztosító vízi létesítmény (kút) létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, mely a házi vízigény
500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint a talajvíz felhasználásával működik és nem gazdasági célú vízhasználat. Az engedély kérelem mindenféle kút típusra vonatkozik (pl. ásott,
vert, fúrt). Jellemző a családi házas övezetben vagy külterületen több éve vagy
évtizede létesített engedély nélküli kutak
használata leginkább öntözésre, háztartási
vízigény kielégítésére vagy akár ivóvíz célú
felhasználásra is. Vízjogi fennmaradási

Önkormányzatunk KISBODAK KÖZSÉG
DÍSZPOLGÁRA címet adományozta Ekker
Károly nyugalmazott polgármesternek,
életműve elismeréseként, a közel negyedszázadon át végzett polgármesteri munkájáért, a falu fejlődésének előmozdításáért, a
község társadalmi és vallási életében folytatott gazdag tevékenységéért. Az újonnan
alapított KISBODAK KÖZSÉGÉRT kitüntető
címet ebben az önkormányzati ciklusban
három, kisbodaki születésű vehette át. Dr.
Horváth Imre gyermekorvos különösen
gyermekeink gyógyításában nyújtott önzetlen segítségéért, kisbodaki kötődésének
őszinte vállalásáért kapta az elismerést. A
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engedélyt kell kérelmeznie 2018. december 31-ig annak, akinek ingatlanán,
használatában engedély nélkül létesített
kút található.

Ha kész a diagnózis, jöhet a gyógykezelés! Íme néhány „tanács” lelki egészségünk
megőrzéséhez vagy visszaszerzéséhez lelkünk Orvosától közvetítői által:

Aki kutat akar létesíteni, annak előzetesen
engedélyt kell kérnie a vonatkozó jogszabályok alapján, majd az üzemeltetési engedélyt is meg kell kérnie a létesítés után.
Akinek van kútja, de nem rendelkezik létesítési/üzemeltetési
engedéllyel, annak kell fennmaradási engedélyt kérni.

„Karácsony az ádventi vágyak teljesülése, az ádventi várakozás beteljesedése.
Ahányféle az ádvent, annyiféle a karácsony.
Vagy jobban: ahányféle a karácsony, annyiféle az ádvent, mely azt megelőzi s előkészíti.
Karácsony elsősorban Jézus látható eljövetelét jelenti, az Isten Fia születését a Szűztől
Betlehemben. Ez a karácsony első s eredeti
jelentése. De karácsony jelenti azt is, amikor
Jézus bármiféle módon lelkünkben megszületik a kegyelem által. Ez a születés ugyan
mindennap, sőt minden pillanatban megtörténhetik; de ennek a titokzatos születésnek
igazi emlékünnepe azért mégis a karácsony;
mert Jézus látható születése Betlehemben
közvetlen forrása és alapja az ő titokzatos
születésének a lelkekben. Mind a kettőnek
végső forrása pedig az ő örök születése az
Atyától a Szentháromság ölében. Karácsony
ünnepének jellege ebben a szóban nyer kifejezést: Isten megjelent közöttünk. Ő, akit a
századok vártak, akiről a próféták jövendöltek, akit a jelképek előképeztek, -- megjelent
közöttünk, itt van nálunk, bennünk van, szívünkben lakik: ,,Íme, aki szólottam, itt vagyok.'' (Iz 52,6) Szemléljük… Jézus hármas
születését; az Atyától, a Szűztől és az igazak
lelkében.
(Csávossy Elemér)

Eljárási illeték: 3.000 Ft,
továbbá a terveztetés és a
szakhatósági hozzájárulás
is díjköteles. Vízgazdálkodási bírság
szabható ki azzal szemben, aki kút létesítésére, fennmaradására vonatkozó
szabályokat megszegi. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
Amennyiben a kétéves moratórium kihirdetésre kerül, hivatalunk tájékoztatja a lakosságot. A későbbiekben az eljárásnál hivatalunk tervező személyében is a lakosok segítésére tud lenni.
Veilandics Eszter jegyző

Lelki egészségünk
folytatás az első oldalról
Advent közelít, a Megváltó eljövetelére
várunk. Itt az ideje, hogy a lelkünk „méregtelenítését” is elvégezzük, hogy méltó módon, tiszta lélekkel találkozhassunk Azzal, aki
minket állandóan hív, vár. Aki egyedül képes
megadni nekünk az igazi és örök boldogságot.

„Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk:
megismertük azt, aki dicsőségével és erejével
meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban
uralkodik a bűnös kívánság következtében.

Ahogy a testi gyógyítás első lépése a
diagnózis felállítása, úgy lelkiekben is el kell
végeznünk a helyzetelemzést. A kereszteléskor én is Isten gyermeke, Krisztus követője lettem. Hogyan követem őt? Megteszem,
amit kér? Találkozom Vele rendszeresen, akár
imában, akár a templom közösségében?
Részt vállalok-e az egyházközösség munkájában? Támogatom-e erkölcsileg és anyagi
hozzájárulásommal a közösség életét? Segítek-e másokon?

Éppen ezért minden igyekezetetekkel
legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az
erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok
fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a
jóban való kitartást, a jóban való kitartás a
vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus
Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatásta7

lan és meddő. Az, akiben ezek nincsenek
meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett
róla, hogy régi bűneitől megtisztuljon.

számotokra a bemenetel Urunknak és
Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök
országába

Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem
botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű

(Szent Péter apostol)
Karácsony ünnepére sikeres lelki
gyógyulást kívánok mindnyájunknak!
Bán Elvira

____________________________________________________________________________________________________
Egyházközségünk hírei
Egyházközségünk ebben az esztendőben is segítséget kíván nyújtani a falu minden
lakójának a karácsonyi készülődésben. Készülődjünk közösen, tisztítsuk ki lelkünket 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 este 6 órakor indulunk a templom elől a hagyományos
„Karácsonyi ínekülísre”. Az idősebbek még emlékeznek, hogy Érsek tanító úr idejében,
amikor elkezdődött, s a későbbi évtizedekben is 70-80 ember is eljött, hogy szép
énekével elvigye a kis Jézus születésének örömhírét az egész faluba. Ne hagyjuk
veszni ezt a szép, és csak Kisbodakra jellemző hagyományt! Szeretettel hívjuk és várjuk
községünk valamennyi lakóját! Azok a családok, akiknek még nincs meg, az énekek
szövegét kérhetik a templomban vagy az önkormányzatnál.
Az „éjféli mise” este fél kilenckor kezdődik templomunkban. Előtte 20.oo órától a
hittanos gyerekek pásztorjátékkal, valamint versekkel, közös zenéléssel,
énekléssel köszöntjük a betlehemi Kisdedet. 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, 30-án, Szent Család ünnepén, valamint január 1-jén, Újév napján, Szűz Mária
Isten anyja ünnepén reggel 8 órakor kezdődik a szentmise templomunkban.
A templomi betlehem elkészítéséhez, a templom karácsonyi díszítéséhez segítő kezeket
és adományokat szívesen elfogadunk.

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