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Költségvetés 2017 – 2018 
Mit értünk el tavaly és mit tervezünk idénre? 

Polgármesterként immár hagyományosan teszem közzé önkormányzatunk 
„évértékelő” beszámolóját és adok hírt tervezett fejlesztéseinkről.  

Kisbodak község költségvetése stabil, megalapozott. A költségvetési főösszeg 
egyensúlyban van, azaz a kiadási és bevételi oldal azonos. Ennek eredményeként 
adósság nem keletkezhet, azaz maximum annyit költhetünk, amennyi bevételünk van. 

A diagramon 
látható komoly 

forrásnövekedés 
elsősorban 

sikeres 
pályázatainknak, 
másrészt a helyi, 

illetve az állami 
bevételek 

növekedésének 
köszönhető. 

2018-ban 108 
millió Ft a 

költségvetési fő-
összegünk.  

Kisbodak ekkora forrásból még soha nem gazdálkodhatott! A mintegy 66 millió 
forintot kitevő nyertes pályázati forrásokat természetesen más célra nem lehet 
felhasználni, ezt szigorúan ellenőrzik! Ugyanez vonatkozik az állami juttatásokra is.  

Tavaly több, mint 14 millió forint elnyert minisztériumi támogatást útjaink felújítására 
fordíthattunk. Köszönetünket kifejeztük Dr. Nagy Istvánnak, országgyűlési 
képviselőnknek a támogatásért. E segítség sokat jelent egy ekkora település életében, 
mint Kisbodak. Az összeget saját forrással kiegészítve készült el az Arany János és a 
Tőzike utca, valamint a Szabadság utcának a templom és a Fekete Gólya Vendéglő 
közötti zsákutcája, a Béke utcának a haranglábtól a Kis utcai átereszig tartó szakasza, 
illetve a Szabadság-Kossuth utcai kereszteződés. Az áteresz saját erőből szépült meg. 

Idén az elnyert európai uniós pályázat segítségével korszerűsítjük az 
önkormányzati hivatalt és orvosi rendelőt: kondenzációs gázkazánt építünk be, 
hőszigeteljük és akadálymentesítjük az épületet, nyílászárókat cserélünk, LED 
fényforrásokra cseréljük a hagyományos izzókat és neoncsöveket. 
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Szintén uniós pályázatunknak 
köszönhetően idén elindul a gátőrház 
oktató-kutató-turisztikai központtá 
fejlesztése. Oktatóterem, kutatószoba, 
turisztikai információs pontként is 
funkcionáló iroda, az újjáalakult 
sportegyesület számára pedig öltöző, 
tusoló kap helyet az épületben.  

A gátőrház ehhez teljes felújításon esik 
át: kicseréltetjük az épületgépészeti 
elemeket, a nyílászárókat, továbbá 
hőszigetelést és napelemes rendszert 
kap az épület. Íme egy látványterv a 
várhatóan 2019-re megújuló 
gátőrházról: 

Társadalmi megbízatású polgár-
mesterként 2018-ban sem veszem fel az 
emelt illetményt. E megtakarítást idén 
az útépítéseknél használjuk fel. Tavaly 
részben ebből vásároltuk meg a 
többfunkciós Mitsubishi L200 
gépkocsit – gyarapítva önkormányzati 
eszközparkunkat. 

Folytatjuk útépítő programunkat: a 
képviselő-testület döntése szerint, az 
árajánlatok értékelése után a Béke utca 
északi szakasza és a József Attila utca 
mintegy fele kap aszfaltburkolatot. 
Terveink szerint 2020-ra Kisbodak 
minden útja pormentesített lesz! Ne 
felejtsük: nem mart aszfalttal, kizárólag 
új anyag bedolgozásával, ellenőrzött 
kivitelezőkkel, kiváló minőségben 
dolgoztatunk. Lehetőségünk szerint, 

közösségi munkával szeretnénk a 
járdák felújítását is folytatni. 

Beadott pályázataink közül „versenyben 
van” még a közösségi ház udvarán a 
fedett szín építése és a „focipályán” a 
sportpark kialakítása. Az a határon 
átnyúló program pedig lassan, de 
biztosan halad előre, aminek keretében 
megvalósul a csónak-kiemelő hely a 
kikötőben.  

Településrendezési Tervünk is 
elkészül rövidesen. Számos egyeztetést 
követően, több szakhatóságot kellett 
„meggyőznünk” a fejlesztési 
elképzeléseinkről. A hosszú jogi 
folyamat végén egy kiforrott terv 
alapján vághatunk neki lakóterület-, 
mezőgazdasági üzemi, gazdasági-
szolgáltató és turisztikai célú fejlesztési 
elképzeléseinknek. E terv és a 
Településképi Arculati Kézikönyv 
(TAK) kötelező elkészítéséhez 1-1 
millió forint pályázati forrást 
szereztünk. A TAK tervezete áprilisban 
már megtekinthető lesz honlapunkon, 
illetve az önkormányzati irodában. 
Várjuk a lakossági véleményeket hozzá! 

 

A Bethlen Gábor 
Alapnál idén újra 
sikeresen 
pályáztunk. 

Eszközbeszerzésként 
egy mobil hangosító 
berendezéssel gyarapodunk, de jut 
pénz testvértelepülési kulturális 
programokra is az elnyert 550 ezer 
forintból! 

Ami viszont lényegesebb településünk 
tárgyi fejlődésénél az, hogy van-e jövője 
Kisbodaknak. Polgármesterként én azt 
tekintem legfontosabb küldetésemnek, 
hogy a válasz határozott IGEN legyen! 
Ehhez viszont sok ifjú család kell, 
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mégpedig sok gyermekkel! Önkor-
mányzatunk minden intézkedése – 
kezdve a közterületek rendezettségétől, 
a fiatalok támogatásán át a színvonalas 
programok szervezéséig – azt a célt 
szolgája, hogy Kisbodak vonzó, élhető 
falu legyen a helyi lakosság és a nálunk 
letelepedni vágyók számára egyaránt. 
Köszönetet mondok tehát 
mindazoknak, akik támogatják 
képviselő-testületünk e törekvését!  

Timár Gábor polgármester 

 

Tiszta udvar, rendes ház” 

Az önkormányzati programunkba fel-
vettük a „Tiszta udvar, rendes ház” 
mozgalom felélesztését, kisbodaki 
bevezetését. Nemes versengésre hívjuk 
hát a kisbodaki portákat! Bárki 
jelentkezhet a saját házának, udvarának 
megmérettetésére, de lehet jelölni más 
kisbodaki ingatlant is. Minden évben 
három elismerést osztunk ki. Az 
elismerés formája a „Tiszta udvar, 
rendes ház” feliratú, 18 cm x 12 cm 
nagyságú, kültéri kerámia tábla és az 
önkormányzat döntése szerinti 
pénzjutalom. 

Jelölőlap az újság e példányának utolsó 
oldalán megtalálható, a honlapunkról 
letölthető vagy az önkormányzatnál 

kérhető. Pályázni április 30-ig lehet. A 
pályázatokról az önkormányzat dönt, 
mégpedig a társadalmi jelölő bizottság 
ajánlása alapján. A bizottság tagja egy 
önkormányzati képviselő, a Kisbodakért 
Alapítvány egy kurátora, valamint az 
Öreg Fűz Nyugdíjas Klub és a Nők 
Kisbodakért Klub egy-egy tagja, továbbá 
a megelőző évben a címet elnyert 
személy. (2018-ban értelem szerűen ez 
még elmarad.) A részletes szabályokra 
Kisbodak Község Önkormányzatának 
3/2018. (III.09.) Rendelete az irányadó.  

 

Értékelési szempontok: 
 

1. építmény külső kialakítása, 
állapota 

2. ingatlan előtti közterület 
gondozottsága 

3. kerítés, kapu állapota 
4. melléképületek rendben tartása 
5. állattartás megfelelősége (ha van) 
6. udvar rendezettsége, tisztasága 
7. virágosítás, parkosítás 
8. ötletesség, innovatív megoldások 
9. fenntarthatóság, környezettudatos 

gondolkodás 
10. összkép 

A jelöléseket az önkormányzat 
minősített többséggel bírálja el. Az 
elismerő címeket évente az augusztusi 
Kemence nap keretében adjuk át.  

Célunk a település esztétikus képének 
kialakítása, kulturált lakókörnyezet 
fejlesztése, a zöldfelületek bővítése, 
gondozása, az összetartozás érzésének 
növelése. Sikeres pályázást kívánunk! 

Önkormányzati képviselő-testület 

 

 
  

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 125 példányban. 

 

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

 

Ebben az esztendőben a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét április elsejére esik. 

Ez a nap ugyanis a tavaszi napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő első holdtölte utáni 

vasárnap. A katolikus egyház évszázadok óta ekkor ünnepli Jézus feltámadását. A 

köztudatban azonban április elseje a „bolondok napja”, mások megtréfálásának, 

becsapásának, az önfeledt vidámságnak és a nevetésnek az ideje.  

 

Mi keresztények is örülünk, ujjongunk ezen a napon, de nem azért, mert valaki megviccelt, 

becsapott bennünket, hanem épp ellenkezőleg. Valaki – Jézus Krisztus, az Isten Fia – 

megtette mindazt, amit előre megmondott. Szenvedett, szörnyű kereszthalált halt, de 

harmadnapra feltámadt, újra él! És mindezt értünk, bűnös emberekért, hogy ha elfogadjuk, 

megtartjuk az Ő tanítását, Vele lehessünk a Mennyben!  

 

 
 

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak 

bolondság, de a meghívottaknak Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége.” (1Kor1,23-24) 

 

Legnagyobb ünnepünkre nemcsak házainkat, portáinkat, hanem szívünket-lelkünket is 

kitakarítjuk, feldíszítjük. A számunkra kedves dolgokról való lemondás, az őszinte 

bűnbánat, a húsvéti szentgyónás, a gyakoribb ima, a Szentírás olvasása, a keresztút végzése 

szívünk tisztulását segíti, szeretetből végzett jócselekedeteink, a másokért való tetteink 

pedig feldíszítik lelkünket. Egyházközségünk a méltó nagyböjti felkészülésben is segítséget 

nyújt. 
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Nagyböjti, nagyheti szertartásaink: 

 

• Nagyböjt minden péntekén este 5 órakor Keresztúti ájtatosságot tartunk.  

• Március 18-án, vasárnap délután fél 3-tól vendégpapok segítségével 

végezhettük el húsvéti szentgyónásunkat. A 3 órakor kezdődő szentmisében a 

hatvan éven felüliek és a betegek, ha felkészültek, a betegek kenetét is 

felvehették.   

• Március 25-én, vasárnap 13 órakor tartjuk a 7. Faluk közötti Keresztútjárást. 

• Nagypénteken 8 órától SZENTSÍRT látogathatunk, délután 3 órakor a hittanos 

gyermekek közreműködésével KERESZTÚTAT 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. 

• A húsvéti Szent Három Nap keresztény életünk csúcsa. Püspök atyánk arra 

bíztat, hogy ezeken a napokon csak a központi plébániák templomaiban, ahol a 

plébános lakik, ott legyenek szertartások. Ennek értelmében nagycsütörtökön, 

nagypénteken és nagyszombaton Halászin 6 órakor kezdődnek a szertartások. 

Hogy Lajos atya munkáját könnyítsük és Egyházközségünk híveinek is segítsünk, 

ismét felkértük Varga János atyát, a bécsi Collegium Pazmaneum rektorát a szent 

három nap liturgiájának megtartására. Janó atya a meghívást örömmel elfogadta.  

Így nagycsütörtökön, nagypénteken este 6 órakor, nagyszombaton este 7 

órakor a Püski Plébániatemplomban is lesznek szertartások, ahová hívjuk és 

szeretettel várjuk a kisbodaki és a dunaremetei híveket is. Töltsük el közösen 

imában ezeket az estéket Szent Atanáz püspök bíztatása szerint: 

• „Egyébként szeretteim, ugyanaz az Isten engedte meg, hogy évenként megüljük ezt 

a napot, aki kezdetben meghatározta ezt az ünnepet. Ő maga, aki üdvösségünkért 

halálra adta Fiát, üdvösségünkért adta nekünk ezt az ünnepet, amelyet minden 

évben megtartunk.  

Ez az ünnep útmutató számunkra a világban ránk zúduló viszontagságok között. 

Most is az üdvösségnek azzal az örömével tölt el bennünket Isten, amely ebből az 

ünnepből származik, miközben egy közösségbe gyűjt bennünket össze.  

Lélekben mindenütt mindenkit összeköt, és most lehetővé teszi, hogy közösen 

imádkozzunk, és együttesen adjunk hálát, hiszen így kell megülni az ünnepet. Ez 

az Ő jóságának csodája: összegyűjti erre az ünnepre a távollévőket, s akik talán 

testben egymástól távol vannak, azokat a hit egységében testvérként fűzi össze.”   

 

A Kisbodaki Harangláb valamennyi olvasójának kegyelmekben gazdag 

nagyböjti készületet és áldott feltámadási ünnepet kívánunk!
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Szépkorú köszöntése 

Január 14-én, vasárnap délután 
Hegedűs Józsefné Annus nénit 
látogattuk meg otthonában, aki január 
15-én ünnepelte 90. születésnapját. 
 

 

Timár Gábor polgármester úr kedves 
köszöntő szavak kíséretében adta át 
Annus néninek azt az Emléklapot, 
melyet Orbán Viktor miniszterelnök úr 
küldött az ünnepeltnek e jeles nap 

alkalmából. Bán Elvira a Régi magyar 
áldás soraival kérte Annus nénire a jó 
Isten segítő kegyelmét élete minden 
napjára. A szépkorú születésnapos 
maga készítette süteménnyel 
vendégelte meg a köszöntőket, akik 
örömmel koccintottak az egészségére.  

 
A Kisbodaki Harangláb hasábjairól is 
kívánunk Annus néninek további jó 
egészséget, hosszú életet jó erőben, lelki 
békességben, szeretetben!   
 

Lomtalanítást terveztünk… 
 

Ezu ton e rtesí tju k a lakossa got, hogy 
a prilis ho napra terveztu k az idei 
lomtalaní ta st e s vasgyu jte st.  
 

Sajnos rajtunk kí vu l a llo  rendelkeze s 
oka n ma r nem a megszokott szolga ltato  
(Rekultí v Kft.) ve gzi a sza llí ta st, az 
u jonnan kijelo lt ce g (KHKK Kft.) pedig 
nem rendelkezik eszko zo kkel a feladat 
ve grehajta sa ra. 
 

Amí g megolda s nem szu letik, mi sem 
tudjuk meghirdetni a lomtalaní ta st. 
Va runk a do nte sre… 
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Gyermekek farsangja 

 

Január 26-án, pénteken este öt órától 
nyolcig gyermekzsivaj töltötte be a 
kisbodaki Közösségi Ház nagytermét. A 
könyvtár és a Kisbodaki Könyvmoly 
Klub szervezésében batyus farsangot 
rendeztünk. Mintegy harminc gyerek 
vett részt a vidám játékokban. Az immár 
hagyományos székfoglalón, 
újságpapírtáncon, lufivadászaton és 
papírcsigatépésen túl ebben az évben 
öltöztetőverseny, forró seprűnyél- és 
Állj! Ne mozdulj!-játék is színesítette a 
programot. A nyertesek apró 
ajándékokat gyűjthettek. Közben ki-ki 
ehetett, ihatott kedvére a szülők által 
küldött finom rágcsákból, sütikből és 
italokból. Jó volt látni, ahogy a négy-öt 
különböző iskolába, más-más óvodába 
járó gyerekek most önfeledten 
játszottak, mulattak, beszélgettek 
együtt! 

Köszönöm a szülőknek a sok enni-
innivalót, a kíséretet, a hetedik-

nyolcadikos lányoknak és Hegyi 
Dórának a segítséget a büfében, a 
lufifújásban és a játékok szervezésében! 
Köszönjük Hegyi Rolandnak a fergeteges 
zenét! 

 

Azt hiszem, mindenki jól érezte magát! 
Jövőre, veletek, ugyanitt! 

Bán Elvira könyvtáros 
 

 

Eti néni gyerekkori versei 

 
 

Az udvarban a tyúkok 
Vígan eddegélnek. 
Kis Sárika ajkáról 

Kacag, cseng az ének. 
 

Egyetek csak pipikék, 
Van még a kosárban. 

Hadd legye a mamának 
Minél több tojása. 

 

Odaszállt egy kis veréb, 
Tán neki is pottyan, 
De az irigy kiscsibe 
Elzavarja onnan. 

 

Ám megjárja! 
Mert amíg a verebet hajtja, 

A többiek jóllaknak, 
Jót nevetnek rajta! 
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Húsvétkor 
 

Miki, maki, mak, mak, mak, 
Mi vagyunk a kisnyulak. 

Mért jöttetek, mit csináltok? 
Máskor erre sem jártok! 

 

Most eljöttünk, itt vagyunk, 
Tyúkanyóval aluszunk. 

A sok tojást mind, mind, mind, 
Összegyűjtjük egyenként. 

 

Be is fessük be, be, be, 
Tán nektek is kellene? 
Hipi, hopi, miki, mak, 

Aki jó lesz, az majd kap. 

 
________________________________________ 

 
Kisbodaktól a Plútóig  
– Barangolás a Naprendszerben 
 

E címmel tartott Dr. Liziczai Imre 
amatőr csillagász (neves moson-
magyaróvári kardiológus) nagy sikerű 
vetítéses előadást februárban a 
kisbodaki közösségi házban. 

 

 

 

Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, 
Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, 
Plútó… Ugye mindenki tudja, hogy mik 
ezek? 1  

De vajon azt tudják-e melyik közülük a 
kisbolygó? 2 Milyen messze vannak a 
Föld nevű bolygonktól? Igen, némelyik 
fényévekre, de mennyi is egy fényév? 3 
Miféle eszközökkel figyelték, figyelik 
meg a tudósok a bolygókat, az őket 
körülvevő légköri gázok, holdak 
milyenségét, sokszínűségét? 4 Rá kell 
döbbennünk, hogy végtelen az 
Univerzum, csak parányi porszemek 
vagyunk benne. Ugyanakkor óriásiak, 
hisz másképp nem tudnánk felfedezni a 
Naprendszerünket vagy tanulmányozni 
a távoli a csillagokat….   

 

 

Erről és sok minden másról szólt ez a 
téli délután Kisbodakon. Mindenkit 
magával ragadott a doktor úr 
lelkesedése, fantasztikus és látványos 
előadói képessége, közvetlensége. Az 
előadás végén a kötetlen beszélgetés 
során kérdéseinkre is türelemmel 
válaszolt. Köszönjük a szép és 
emlékezetes napot! 

Timár Gáborné 

Helyes válaszok: 

1. A Naprendszer bolygói. 

2. A Plútó. 

3. Tkp. távolság, amit a fény az űrben 1 
év alatt megtesz. 

4. Földi- és űrtávcsövekkel, 
űrszondákkal. 
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Nőnapi rendezvény  
 

Ö ro mmel, me gis szomoru  szí vvel 
szeretne k besza molni az ide n ma rcius 
3-a n megrendezett no napi 
o sszejo vetelro l. 
 

Ö ro mteli, hiszen a No k a Kisbodake rt 
Klub maroknyi csapata e vro l e vre 
to retlen lelkesede ssel ke szu l e s hí ja, 
va rja a falu ho lgyeit, hogy a no napot 
ko zo sen u nnepelje k, ha ro vid ido re is 
felejtkezzenek meg ro la, hogy o k 
e desanya k, felese gek, ha ziasszonyok e s 
kicsit hadd legyenek NÖ K! 
 

A ke szu lo de s, a fogadtata s a 
vende gla ta s mind-mind elso  
oszta lyu . A mu sor, ho lgyeim, 
szí npadra termettetek, az 
alakí ta sotok dí jat e rdemel! 
Ko szo net a sze p este e rt! 
 

Az e rdeklo de sre sem lehet 
panasz, de me gis kicsit idegenu l 
le ptem a terembe, hiszen 
nagyre szt a ko rnyezo  telepu le sek 
la nyai, asszonyai va rta k, hogy 
szo rakozhassanak. Feltenne m a ke rde st, 
helye n valo  ez? Se rto de s ne esse k, 
minden e rdeklo do t szeretettel 

fogadunk, de kedves kisbodakiak, mie rt 
ez az e rdektelense g? Nem lenne jo  egyet 
besze lgetni a szomsze d asszonnyal, akit 
hetek o ta lehet nem is la ttunk, mert ha t 
mindenki csak a maga dolga val van 
elfoglalva? U gy szoktam fogalmazni, 
hogy sze pen, lassan elembertelenedik 
ko ru lo ttu nk a vila g. 
 

Pedig milyen jo  is volt re gen mikor me g 
a nagymama ink kiu ltek a ha z ele  a 
kispadra, megbesze lte k kinek ha nyat 
tojt a tyu kja, ha ny kismalac szu letett, 
kikelt-e a vete s, mi meg gyerekke nt 
fu leltu nk e s mennyi jo t elleshettu nk. 
Azta n ha segí tse g kellett, a szomsze dba 
nem volt ke rde s, ott volt a ko rnye k 
apraja–nagyja. Nem voltak eget vero  
bara tsa gok tala n, de volt o sszetarta s, 
odafigyele s a ma sikra. 
 

Valaki azt mondta nekem: ahova 
meghí vnak, oda igen is el kell menni, e s 
mie rt is ne tenne nk, pla ne, ha jo  szí vvel 

hí vnak, hiszen mindenkinek arra van 
ideje, amire ido t szakí t maga nak. 
 

Ve gezetu l elne ze st, bocsa nat, jo l 
elte rtem a te ma to l, ami a NÖ NAP lett 
volna, hiszen a no ket nem csak azon az 
egy napon kell u nnepelni, de hogy’ is 
í rja a vers: 

Tiszteld és szeresd a Nőket, 

Mert nélkülünk a Férfiak elvesznének, 

Úgy bújtok hozzánk, mint egykor Anyácskátokhoz, 

S puhaságunkban hozzásimultok nyugalmatokhoz, 
 

Tisztelt és szeresd a Nőket, 

Biblia szerint Ádám bordájából teremtettek, 

Ezért kell a Férfinak lenni erősebbnek, 

És óvni a Nőket, mert ők védtelenek, 
 

Tiszteld és szeresd a Nőket, 

Soha ne okozz neki szomorú percet, 

Ha könnyes a szeme, töröld le nyomban, 

Csókold meg, és nyújts neki vigaszt gyorsan. 

Bertalan Péter Zoltánné 
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Megújult a közösségi házunk! 
 

Két kiváló kisbodaki szakember 
munkájának eredményeként szépül 
meg belülről a rendezvényinknek helyt 
adó közösségi terünk. Kertész Ferenc és 
Pintér Ferenc urak munkáját dicsérik az 
újjáfestett falak. Bizony, megérett az 
épület a rekonstrukcióra: nemcsak 

piszkolódott a felület az évtizedes 
használat során, de repedések is 
csúfították a falakat. Külön köszönet 
illeti Pintér Ferencet, aki közösségi 
munkában, saját vállalkozása 
eszközeivel segítette a felújítást! 
Kertészné Eti érdeme pedig a festés 
utáni nagytakarítás eredménye, a 
csillogó tisztaság. Kívánjuk, hogy sok-
sok tartalmas eseménynek adjanak 
helyszínt az újjászületett terek! Óvjuk, 
vigyázzunk rá, hogy sokáig élvezhessük 
a közösség ház szépségét!  
 

Anyakönyvi események 
2017.01.01-to l 2018.03.21-ig 
 

Újszülötteink: 
Hegedu s Flo ra Anna 

Bronz Lana 
Lang Richa rd 
Lang Krisztia n 
Lautner Do ra 
Varga Bogla rka 
Soo s Tama s 
Sze na si Kata 
Varga Levente 
Varga Korinna 

Sebestye n Csongor 

Akik örök hűséget fogadtak: 
 

Gintli Eszter e s Vecsei Ro bert 
Sa ndorfi Edina e s Sze na si Attila 
Duskievicz Petra e s Varga Da niel 
Csana di Erika e s Varga Zsolt 

 

Akiktől elbúcsúztunk: 
 

Czeferner Izabella 
Iva nyi Ferencne  
Cze re Imre ne  
Varga Jeno  
Vecsei Lajos 

Horva th Viktorne  
Neuberger Istva n 
Baranyai Jo zsef 
Marjai Imre 
Vo ro s Ka lma n 

 

__________________________________________________ 

Országgyűlési választás 2018 
 

A prilis 8-a n, vasa rnap reggel 6 o rakor 
nyit e s este 7 o rakor za r a kisbodaki 
szavazo ko r a ko zo sse gi ha zban. A Helyi 
Va laszta si Bizottsa g (HVB) a ma r 
megszokott csapattal va r minden 
szavaza sra jogosult kisbodaki polga rt a 
voksola son.  
 

A HVB tagjai:  
1. Kondorne  Bertalan Erzse bet 
2. Pinte r Ferencne  
3. Le gra di Ma ria 
4. To th Istva nne  
5. Szabo  Sa ndorne  
Po ttagok: 
1. Duskiewicz Pe terne  
2. Kiss La szlo ne  
 
„Van, aki száján hordja hitét és 
hazáját, van, aki a szívében. Az 
elsőnek, egy szavát se hidd! Aki a 
hazából, és a hitből politikai jelszót 
csinál, az tönkre teszi a hazát és a 
hitet is.” forrás: internet folklór 
 

Bo lcs, megfontolt voksola st kí va nunk!  
 



 

1. melléklet a 3/2018. (III.09.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Jelentkezési-, jelölő lap 

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére 

 

 

Nevezés időpontja: 

…..................................................................................................................................... 

 

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címre pályázó neve, címe, telefonszáma: 

….....................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címre jelölő neve, címe, telefonszáma: 

….....................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

A pályázattal érintett lakóingatlan címe: 

………….….................................................................................................................... 

 

A pályázaton nevezett lakóingatlan leírása, rövid indokolás: 

….....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

A pályázat beadásával elfogadom annak szabályait, hozzájárulok a „Tiszta udvar, 

rendes ház” pályázattal kapcsolatban nevem közzétételéhez. 

 

Kisbodak, ….............................. 

 

…........................................................ 

     tulajdonos / használó / jelölő* 

aláírása 

 

*a megfelelő részt kérjük aláhúzással jelölni  


