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Miklós püspök Kisbodakon 
 
Idé n Szént Mikló s ké pé bén é rkézétt 
Kisbódakra a szérétét kó vété, a kicsik nagy-
nagy ó ró mé ré. Az aja ndé k sé a szóka sós 
vólt: a csóki méllé  Vizsy Férénc – A csóda k 
é jszaka ja cí mű  mésékó nyvé t hózta él az 
igazi Mikűla s. Ma snap éz a lévé l é rkézétt 
tó lé:  
 
„Kó szó nó m É va, Lilla é s Ga bór kismanó  
tégnap dé lűta ni/ésti szérététszólga lata t. 
Kédvés kis falű Kisbódak. É kszérdóbóz égy 
télépű lé s, ahól tégnap ja rtam, ótt, ahól 
kédvés é s ó szinté n va gyó  émbérék é lnék. 
Otthónaikban égy ró vidké idó ré 
mégfórdűlva, móndhatóm, tisztélik a 
télépű lé sén mégtérémtétt Mikűla s-
hagyóma nyt. A góndós éló ké szí té snék 
kó szó nhétó én mindénhól jó  kédvvél, 
tű rélémmél va rta k az "ó régét". Ném csak 
csillógó  szémmél, dé é rézhétó én szérététtél, 
é nékszó val. 
 
A gyérékéknék kéll a csóda, a rémé ny, ma 
tala n mé g jóbban, mint az é n idó mbén. Né 
lépó djéték még, dé a kó nnyézó  é désanyai é s 
élé rzé kényű lt é désapai szémék 
tű kró zó dé sé bó l lészű rhétó én, é n ű gy 
la ttam, hógy a félnó ttéknék is. "A 
kiégyénsű lyózótt émbéréknék ném kéll a 
mésé" - móndja k. a szképtikűsók. Csak a 
szű rké, rémé nyvésztétt, szí vű kbén csak 
kévé s szérététét tó ltétű  szí vvél é ló k 
tartó zkódnak a mésé tó l, a csóda s 
tó rté nétéktó l. Né hallgassatók ra jűk! Az 
é rzélméi kinyilva ní ta sa tó l léginka bb 
tartó zkódó , a légbó kó sébb émbérhéz is 
vézét szérététó své ny, csak ra  kéll arra 
tala lni. Sóhasém szabad vészni hagyni 
égyétlén lélkét sém. Nincsénék róssz 
gyérékék, csak fa radt, tű rélmétlén, 
figyélmétlén szű ló k.  

 
 
 

 
 
A virga cs ném a gyéréknék ja rna, haném 
annak, aki adja. Tó lém sénki sém kaphat 
ilyét, csak simógata st. É s ézt adóm azóknak 
a szű ló knék is, akik ném hisznék a 
mésé kbén, akik féddik a gyérékékét, mért ó k 
sém rósszbó l tészik... valami ... valami 
hia nyzik nékik... a szí vű kbén ó k is gyérékék, 
csak még kéll tala lni mindégyikű kbén azt a 
rómlatlan tiszta észmé t, amélyét sóha 
sémmi sém tűd kió lni. Ézt mi kaptűk a 
lélkű nkkél égyű tt. Csak idó vél sók pór é s 
szénny rakó dik ra . A tű rélém szérététét 
térém.” 

a Szeretet Mikulása 
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Szentestén 
 
"1928 ó ta pédig mindén Kara csóny ésté 6 
ó rakór mégindűl égy ifjű  csópórt - léa nyók, 
légé nyék, fiatal émbérék é s asszónyók -, s 
vé gigé néklik a falűt kara csónyi é nékékkél. 
Magasba sza ll a sók-sók csillagszó ró , 
kinyí lnak az ablakók, mindénki szí vé t 
mélégsé g ja rja a t énnék hallata ra a szérétét 
ű nnépé n. Éz a harminc é v ó ta bévézététt 
né pszóka s mindén é vbén mintha mind 
bénsó sé gésébb lénné, éz az igazi bé ké é s 
szérétét jélké pé nék éstjé. Amikór a kó zsé g 
mindén űtca ja t béja rva hazaté r az é nékló  
ifjű sa gi csópórt, csénd bórűl a hélysé gré. 
Annak lakó i vacsóra ra, majd az é jfé li misé ré 
ké szű lnék." 

(Franz Erzsébet – 
Kisbodak Monográfiája - 1958) 

 

„KORLENYOMAT”  
– a kisbodakiak könyve 
 
Mi is éz a KORLÉNYOMAT? Égy 
„pillanatfélvé tél” magűnkró l, a falű 
lakósairó l, é lété ró l. Ú gy is móndhatna nk, 
hógy ű zénét a jó vó bé! Kó nyv fórma ja ban é s 
digita lisan műtatjűk bé a hélyi csala dókat, 
va llalkóza sókat, civil szérvézétékét. 
Fé nyké pékét ké szí tű nk, szóka saikró l é s 
ké szsé géikró l ró vid léí ra st adűnk. Cé lűnk 
béműtatni, hógy kik é lnék é s hógyan é lnék 
ma Kisbódakón. É falűkó nyv tartalmazni 
fógja a télépű lé s tó rté nété t is, a 
hagyóma nyókat, né pszóka sókat, 
élbészé lé sékét.  
 
A KORLÉNYOMAT fólyamata nak élsó  lé pé sé, 
hógy mindén ha zhóz élmégyű nk, idó póntót 
égyéztétű nk égy ólyan alkalómra, amikór a 
ha zban é ló k mindén tagja ótthón 
tartó zkódik. Az éló ré mégbészé lt 
idó póntban ismé t félkéréssű k a csala dót, a 
ha zűk éló tt fótó kat ké szí tű nk ró lűk é s égy 
ké rdó í vét tó ltű nk ki. A tala lkóza sók 
idó póntja janűa rtó l is hé tvé gé kré ésik, azaz 
mindig pé nték, szómbat é s vasa rnap 
kéréssű k fél a lakó kat. Csak azókat az 
infórma ció kat hózzűk nyilva nóssa gra, amiré 
kiféjézétt hózza ja rűla st kapűnk. Érré 
tó rvé ny is kó téléz minkét. A ké rdó í vékét 
pédig égy kű ló n, érré a cé lra lé tréhózótt 

adathórdózó n ta róljűk, élza rva tartjűk, hógy 
ahhóz sénki né fé rhéssén hózza .  
 
Térvéink szérint az anyagók gyű jté sé vél é s 
féldólgóza sa val fébrűa rban vé gzű nk, ékkór 
digitaliza ljűk mindazt, a ké rdó í vékbó l 
statisztika t ké szí tű nk, a fótó kat pédig 
élkű ldjű k a csala dókhóz, hógy 
kiva laszthassa k a sza műkra légéló nyó sébb 
ké pét, amit a falűkó nyvbén mégjéléntétű nk.  
 
A műnka t ma r décémbérbén mégkézdtű k. 
Kó szó njű k mindazóknak az 
égyű ttmű kó dé st, akik ajtó t nyitóttak 
nékű nk é s mégtisztélték bizalműkkal! Akik 
a fű ggó ny mó gű l va rta k, hógy tóva bb a lljűnk 
azóknak ű zénjű k, hógy ném pé nzt 
ké régétű nk é s ném is hitté rí tó k vagyűnk, 
csűpa n égy é rdékés é s izgalmas ja té kra 
invita lűnk mindénkit! Szérétné nk, ha 
mindén, ré gi vagy ű j kisbódaki ré szésé 
lénné énnék! A KORLÉNYOMAT ném kérű l a 
falű pé nzé bé, azt a TOP 5.3.1-16-GM1-2017-
00004 sza mű , Hélyi idéntita s é s kóhé zió  
éró sí té sé „Fű jdóga l a szé l az ó rég Dűna féló l” 
pa lya zat kérété n bélű l ké szí tjű k él. 
 

Bolla-Cserjési Kinga 
közösségszervező szakmai vezető és  

Légrádi Eszter  
közösségszervező munkatárs 

 
 
 

 

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


 3 

Bőgős csónak átadás  
Szent Kristóf napján 
 
Kisbódak lélkés hí vé é s bara tja némcsak a 
Dűna nak, haném a Dűna t ja ró  
ví zitű ra zó knak égyara nt. A télépű lé s tó bb 
prógramja is kó tó dik a ví zhéz, réndszérésén 
ű nnéplik a Némzétkó zi-Dűna-napót (jű niűs 
29), dé a kiémélkédó , Dűna hóz é s ví zhéz 
égyara nt kó thétó  ésémé ny a Szént Kristó f 
nap, mélyét mindén é v jű liűs 25-héz kó zéli 
hé tvé gé n tartanak. Szént Kristó f a hidak é s 
hajó sók vé dó széntjé, a Kisbódak hata ra ban 
tala lható  hí d is ró la van élnévézvé. A Dűna-
Ré gió  Ví zitűrisztikai Szó vétsé g éddig 
mindén é vbén mégjélént a Bó gó s Csó nakkal 
az Égyű tt a Ví zén prógramja nak kérété n 
bélű l, mélybén a hélyi fiatalók é s idó sébbék 
égyara nt biztónsa gósan é lvézhétté k a 
bódaki-a gréndszér szé psé gé t, téstkó zélbó l. 
 

 
 
A szó vétsé g idé n élhata rózta, hógy 
mégaja ndé kózza Kisbódakót égy Bó gó s 
Csó nakkal, azé rt, hógy a télépű lé s é s a 
kó rnyé k lakósai né csak égy-égy 
alkalómmal, haném aka r réndszérésén is 
ja rhassa k ví zi-kó rnyézétű két ézzél a 
csóda latós, dűnai hagyóma nyókra é pű ló  
csó nakkal. Énnék óka n Bó gó s Csó nak Pónt 
alakűlt Kisbódakón é s alélnó kű nk, Klemencz 
Henrik hivatalósan is a tadta jű liűs 20-a n a 
csó nakót Kisbódak pólga rméstéré nék 
Timár Gábornak é s éz a ltal térmé szétésén 
Kisbódak mindén lakósa nak égyara nt. Ném 
csak a tadó , haném né vadó  is vólt éz égybén, 
Szént Kristó fra kérésztélté k a csó nakót ű j 
tűlajdónósai, s a né v Vargáné Vecsei Vivien 
csóda s ké ziműnka ja érédmé nyéké nt 
nyómban fél is kérű lt a bó gó sré. 
 

Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség 

Várja a Tagjait  
a Kisbodaki Vízitúra Egyesület! 
 

  
 
A Kisbódaki Ví zitű ra Égyésű lét (téljés ű j 
névé n: SZIGÉTKO Z – CSALLO KO Z Kisbódaki 
Kűltűra lis é s Szabadidó spórt Égyésű lét) 
2020-tó l ű j éró vél, a ré gi é s ű j tagók kó zó s 
műnka ja val szérétné  a bódaki é s a 
kó rnyé kbéli civil ví zitű ra s é s ví zitű ra-spórt 
é létét félléndí téni. Térvéink szérint kó zó s 
prógramókat, ví zitű ra kat, ví zparti 
ésémé nyékét, ha zi vérsényékét 
szérvézné nk, illétvé ó nké ntéské nt – ahógy 
idó bó l é s énérgia bó l télik – ré szt vénné nk 
kű ló nbó zó  ví zitű ra s prógramókón, 
ésémé nyékén, ném csak Bódak kó rnyé ké n, 
haném ta vólabb is. 
 
Éhhéz tagókat kérésű nk, akik bélé pvé az 
égyésű létbé, tagi ta mógata s méllétt 
(mé rté ké 10.000 Ft/é v) műnka jűkkal é s 
ó tlétéikkél ségí téné k az égyésű lét cé ljainak 
élé ré sé t. 
 
Mit ad az Égyésű lét? Ingyénés ví zitű ra s 
prógramókat, észkó zhaszna latót (kénűk, 
bó gó s csó nak, félszérélé s stb.), szaké rtó  
édzó t, ba zist a kisbódaki ví zi kűltű rha zban, 
sók-sók szé p kó zó s égyű tt tó ltó tt ó ra t ví zén 
é s sza razón égyara nt - a tagóknak é s 
térmé szétésén csala dtagjaiknak! 
 
Ha szérétné l bélé pni, ké rű nk, hógy jélézd 
szémé lyés adataid mégada sa val az 
égyésűlét@kisbódak.hű cí mén vagy az ű jsa g 
űtólsó  óldala n tala lható  bélé pé si nyilatkózat 
kitó lté sé vél é s annak az ó nkórma nyzati 
póstala da ba dóba sa val. Mindén prógramró l 
é s szérvézé sró l a Facébóókón é s é-mailbén 
ta jé kóztatjűk mindén méglé vó  é s ű j 
tagűnkat!  

Klemencz Henrik 
 
 

egyesulet@kisbodak.hu
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Egy augusztusi nap 
 

Hintó n é rkézó  harmónikaszó , nó é s pérszé 
kis pa linka, mi is kézdó dhététt vólna 
ma ské pp, mint az élmaradhatatlan 
Kéméncénap. 
 

 
 

A dé léló tt a hagyóma ny a rnyé ka ban télt, 
né pdal, né pta nc, né pi méstérsé gék é s mű ltat 
idé zó  harapnivaló .  
 

Ma sódszór kérű lt a tada sra a „Tiszta űdvar, 
réndés ha z” dí jűnk. Né zzű k csak, hógy is vólt 
éz ré gén: a ha z éló tt vagy méllétt kis 
vira góskért, azta n az élsó  űdvar. Ott lakótt a 
Bódri még a Cirmós, ja tszóttak, dalóltak a 
gyérékék:  

Bódri kűtya sé ta l, 
Fű lé, farka szé t a ll. 
Itató ja kicsi kű t, 
Ététó jé mé ly ta l. 
Kó kérí té s szé liné l 

Tarka macska ű ldó gé l. 
É szrévészi a kűtya t, 

Mégma ssza a szilvafa t. 
 

Kó vétkézétt a ha tsó  űdvar, ó lak, pajta, szí n 
é s „Jaj bélé né lé pj, amit a „tikók” 
ódapiszkí tóttak”. Vé gű l a kért, ami a mai 
nyélvén haszónkért vólt, hiszén sénki ném 
mént a bóltba krűmplié rt, mindénki 
mégtérmélté az asztalra való t. Manapsa g 
van égy űdvarűnk, ami inka bb dí szkért, 
sarókban égy kis zó ldsé ggél, fű szérékkél. 
Ú gy góndólóm mindéz róhanó  vila gűnk 
érédmé nyé é s hógy jó l van-é éz í gy, 
mindénki dó ntsé él saja t sza jí zé szérint. 
 

Idéi dí jazóttűnk mé ltó  pé lda ja annak, hógy a 
mai kórszéllémnék mégféléló én félű jí tótt 
ha z hógyan tűdja hű én mégó rizni a mű lt 
émlé kéit. Kitű nó én mégfé r a té rkó  é s 

gyépté gla méllétt a parasztműska tli, az ű j 
fűnkció t kapótt ré gi méllé ké pű léték 
a rnyé ka ban a pérgóla alatt pédig nagyón jó l 
ésik égy fa rasztó  nap űta n mégpihénni égy 
póha r bór méllétt. Gratűla lűnk a 
dí jazóttnak! 
 

Dé lré csatasórba a lltak a kóndé rók, a 
bénnű k fó tt finómsa gók méllétt sénki ném 
maradhatótt é hén. Horváth Lali jó vólta bó l Jó  
ébé dhéz szó lt a nó ta, majd dé lűta n ré gi idó k 
sla géréi, séjtélmésén sűhanó  ta ncós la nyók, 
kaja rpé ci kómé dia szó rakóztatta k a 
véndé gékét. 
 

 
 

A fórgató kó nyv a ré gi, dé mé g ném la tótt 
prógramókkal is igyékéztű nk a kór 
széllémé nék mégféléló én ű jí tani. S hógy 
miró l is kélléné, hógy szó ljón éz a nap? 
Hí vjűk még rókónainkat, bara tainkat 
bészé lgéssű nk, é rézzű k jó l magűnkat, 
légyű nk égyű tt. É méllé  csak plűsz bó nűsz, 
hógy a mű sór kédvű nkré való . 
 

Éz alkalómbó l la tógatta még falűnkat az 
ótténschlagi téstvé rkó zsé gű nk szé p sza mű  
déléga ció ja, hógy mégéró sí tsé k 
télépű lé séink 15 é vés kapcsólata t. 
Térmé szétésén itt vóltak nagybódaki 
bara tink is, akik mindig űgyanólyan 
ó ró mmél jó nnék, mint amilyén szérététtél 
la tnak véndé gű l mindén kisbódakit. 
 

Ézék űta n, hógy hógyan sikérű lt a nap, azt az 
dó nti él, hógy jó vó ré ű jra ha nyan jó nnék él. 
É n csak kó szó nétét tűdók móndani a sók-
sók szórgós ké znék, ó nzétlén félaja nla snak, 
lélkés é s fa radhatatlan ségí tsé gnék, hógy 
mélléttű nk a llt, mért né lkű lű k ném létt 
vólna kérék a nap. 
 

Bertalan Péter Zoltánné 
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Karácsonyi bütykölde  
a könyvtárban 
 

 
 
Az ű nnépék, í gy hű své t, anya k napja é s 
kara csóny éló tt égyré gyakrabban 
ké rdézgétik a gyérékék: Mikór lész a 
bű tykó ldé? Mikór ké szí tű nk aja ndé kókat? 
Úgyé Anikó  né ni jó n? Papí rszí nha z is lész? – 
Ha t pérszé, hógy tartűnk aja ndé kké szí tó  
dé lűta nt! Térmé szétés, hógy Anikó  né nit 
hí vjűk még! Égyé rtélmű , hógy ó  a 
fóglalkóza s éléjé n vara zsdóbóza bó l égy 
mésé t csal éló ! I gy tó rté nt éz móst is. 
Décémbér 2-a n, hé tfó n ismé t élla tógatótt 
hózza nk Ipcsicsné Gönye Anikó, aki 
papí rszí nha za bó l La za r Érvin „Fűss vada sz, 
né gatya zz!” cí mű  méséja té ka val 
ó rvéndéztétté még az égy tűcatnyi 
apró né pét.  
 

 
 
A né ma cséndbén vé gighallgatótt mésé űta n 
bizóny szű ksé g vólt a nagysza mű  szű ló -
sérég ségí tsé gé ré is. Apró  kézék fórma lta k a 
gyó ngyféjű  hó féhé r zséní lia-angyalka kat.  A 
kis alkóta sók aja ndé kké nt vagy 
kara csónyfadí szké nt is szólga lhatnak. 

Ézűta n nagy igyékézéttél ké szí tétté k él Rűdi, 
a ré nszarvas űjjba bja t. A fóglalkóza s vé gé ré 
égé sz ré nszarvascsórda sza gűldótt az 
asztalón. A jó  hangűlatban télt ó ra t finóm 
téa kórtyólgata sa, é s égy kis ra gcsa 
élfógyaszta sa za rta. O rű ló k, hógy itt 
vóltatók! Gyérték légkó zélébb is!  
 

Bán Elvira 
 

Gondolatok az idősek napjáról 
 
Mű lnak a napók, róhannak az é vék, fékété 
hajűnkbó l lassan hó féhé r lész.  
 
É sórókat ólvasva jűtótt észémbé égy 
nóvémbéri dé lűta n, ami góndós 
éló ké szű léték űta n mindén é vbén - rémé lém 
- égy kéllémés émlé k sókak szí vé bén. Éz az 
idó sék napja. 
 
Mégnyűgtató , ahógy szé p sórja ban é rkéznék 
a véndé gék é s ki-ki kérési a mégszókótt 
hélyé t a térí tétt asztalna l. Sajnós maradnak 
ű rés szé kék, mindig vannak, akik élménnék 
é s mindig jó nnék hélyéttű k az ű jak. Milyén 
csóda is a térmé szét, az ó ró k kó rfórga s, ami 
é létbén tarja a vila gót, minkét. Éz a nap az 
ű nnéplé sé , ném szómórű sa ggal télik! 
Ménnyiré kéll idé az a csillógó  
gyérékszémpa r, hógy szavaljón a 
nagyszű ló nék é s milyén féléméló , ahógy a 
sókat la tótt szémék bizóny 
béhóma lyósódnak. 
 
Igén, mégé rté a sók műnka. Finóm vacsóra, 
csű szik a bórócska é s jó hét a nó taszó , ami 
harmónika val félű lmű lhatatlan. Csak 
kó szó nni tűdóm mindénkinék, aki éljó tt é s 
ké rém, tégyé ézt jó vó ré is, hisz: 
 

Az é vék róhanó k, a napók sűhanó k. 
Éltű nnék é s ném maradnak, té gy él émlé két 

magadnak. 
Né ha a llj még égy pillanatra, góndólj a szé p 

tégnapókra. 
Ú nnép légyén a szí védbén, ma rtó zz még a 

szérététbén. 
Ra ada snak idé a llók é s mindén jó  kí va nók! 

 
Bertalan Péter Zoltánné 
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Újra szólt a „Hangraforgó” 
 
Nóvémbér 21-é n ismé t féléjthététlén 
é lmé nybén vólt ré szé azón vérs- é s 
zénékédvéló  kisbódakiaknak, akik éljó tték 
dé lűta n 5 ó rakór a Kó zó ssé gi Ha zba, hógy 
méghallgassa k a Hangrafórgó  Égyű ttés „A 
hangrafórgó  szó l a fű  kó zó tt” cí mű  mű sóra t. 
 

 
 
F. Sipos Bea és Faggyas László fó ké nt XX. 
sza zadi é s kórta rs kó ltó k mégzéné sí tétt 
vérséit adta k éló , mégszó laltatva csóda latós 
hangszérék sókasa ga t. Béa asszóny a 
né gyfé lé fű vó s zénészérsza m égyiké bó l mé g 
a kismadarak tavaszi csicsérgé sé t is 
éló csalta, fó lég az ótt lé vó  gyérmékék nagy 
ó ró mé ré. A kó zó nsé g nagyón é lvézté a ném 
mindénnapi kóncértét. Dé la tható an a 
mű vé szék is jó l é rézté k magűkat kó rű nkbén. 
A vé gé n mé g égy kis ra ada st is kaptűnk! 
Jó vó ré ű jra méghí vjűk ó két. Jó jjó n él O n is! 
Mégé ri. 
 

Bán Elvira 
 

 

 
 

Mit adnék idén karácsonyra 
 

Amit idén karácsonyra szívesen adnék neked, 
nem lesz becsomagolva, 

        nem lesz rajta szalag sem, nem a posta 
hozza, nem kerül egy fityingbe sem. 

De a lista hosszú, és a szívemből jön, 
        ahogy kitárom előtted.  

Mit is adnék: 
örömöt, ami hálából fakad, 

a bimbóból virággá hajtó rózsa fenségét, 
az igazi szenvedély tiszteletre méltó erejét, 

amit nem érdekel a világi siker,  
szabadságot, hogy nem ítélsz meg senkit, 

még saját magadat sem, 
békét, hogy te magad légy önnön legjobb 

barátod, 
bölcsességet, hogy megértsd hibáidat,  

és megbocsásd mások ballépéseit, 
együttérzést, hogy magadhoz ölelhesd a 

világot úgy, ahogy van, 
és nem úgy, ahogy te újraalkotnád a 

legszívesebben, 
a magány meglepő örömeit, 

erőt, hogy a sajnálkozást éppúgy elvesd, 
mint a feszültséget, 

és gyengéden élhess a jelennek, 
hogy magad és mindenki mást a szív 

szemével láthass, 
aminek csak a Szeretet számít. 

És végül azt kívánom, hogy a Szentlélek 
feltárja előtted fényével,  

hogy mindez az ajándék már benned él, 
és csak arra vár,  

hogy kibontsd.  
 

(Arlene Gay Levine) 
  

  



 

Egyházközségünk hírei 
 
          Égyha zkó zsé gű nk idé n is ségí tsé gét kí va n nyű jtani a falű mindén lakó ja nak a kara csónyi 

ké szű ló dé sbén. Ké szű ló djű nk kó zó sén, tisztí tsűk ki lélkű nkét a nagy Véndé g é rkézé sé ré! 

Kéréssű k, hógy milyén lélki aja ndé kókkal léphétné nk még égyma st é s ó nmagűnkat Úrűnk 

szű lété snapja ra! 

 

• Advent vasárnapjain a reggel 8 órai szentmise kézdété n kó zó s é néklé ssél gyű jtjűk 

még a témplómi kószórű  gyértya it.  

• Széntmisé k űta n kb. 8.45 órakor kó zó s ima é s é nék kí sé rété bén gyű jtjűk még a 

kó rfórgalómban lé vó  advénti kószórű  gyértya it. Va rjűk a falű égé sz lakóssa ga t!  

• RÉGI – ÚJ! Ébbén az észténdó bén szérétné nk félé lészténi égyik légszébb 

hagyóma nyűnkat, a Szent Család-járást.  Kilénc éstén kérésztű l fógadhatja bé a sza lla st 

kérésó  Szént Csala d ké pé t valaki égy napra. Kó zbén ima val, é nékékkél émlé kézű nk a 

2000 é vvél ézéló tti sza lla s kérésé sré. A kó zó s ima ba az is békapcsóló dhat, aki ném lész 

sza lla sadó . A mégű jűla s jégyé bén léhétó sé g van arra, hógy aki ném tűdja ótthóna ban 

fógadni az ima dkózó kat, az a témplómban véhéti a t a Szént Csala d ké pé t, é s vihéti haza, 

hógy égy napra sza lla st adjón nékik. Az imakiléncédét décémbér 14-é n, szómbatón ésté 

5 ó rakór kézdjű k a témplómban, majd az advénti bórózgata s miatt hé tfó n fólytatjűk 

égé szén 23-a n éstig. Mindénkit szérététtél va rűnk!  

• Szentgyónásra a kéddi é s vasa rnapi széntmisé k éló tt (kb. 16.45 é s 7.45 ó ra tó l) van 

léhétó sé g a témplómban.  

• December 24-én este 6 órakor indűlűnk a témplóm éló l a hagyóma nyós „Karácsonyi 

ínekülísre”. Az idó sébbék mé g émlé kéznék, hógy É rsék taní tó  ű r idéjé bén, amikór 

élkézdó dó tt, s a ké só bbi é vtizédékbén is 70-80 émbér is éljó tt, hógy szé p é néké vél 

élvigyé a kis Jé zűs szű lété sé nék ó ró mhí ré t az égé sz falűba. Tóva bbra sé hagyjűk vészni 

ézt a szé p, é s csak Kisbódakra jéllémzó  hagyóma nyt! Szérététtél hí vjűk é s va rjűk 

kó zsé gű nk valaménnyi lakó ja t!  Azók a csala dók, akiknék mé g nincs még, az é nékék 

szó végé t ké rhétik a témplómban vagy az ó nkórma nyzatna l. 

• Az „éjféli mise” este fél kilenckor kezdődik témplóműnkban. Éló tté 20.oo órától a 

hittanós gyérékék pásztorjátékkal, vérsékkél, közös zenéléssel, énekléssel kó szó ntik 

a bétléhémi Kisdédét. Dűnarémété n fé l 10-kór, Pű skin fé l 11-kór, Hala szin é jfé lkór lész 

az é jfé li misé.  

• December 25-én, Nagykara csóny napja n, 26-án, Szént Istva n diakó nűs é s vé rtanű  

ű nnépé n, 29-én, Szént Csala d ű nnépé n, valamint január 1-jén, Ú jé v napja n, Szű z Ma ria 

Istén anyja ű nnépé n reggel 8 órakor kézdó dik a széntmisé témplóműnkban. 

• A témplómi bétléhém élké szí té sé héz, a témplóm kara csónyi dí szí té sé héz ségí tó  kézékét 

é s adóma nyókat szí vésén élfógadűnk! 

 

Kó zsé gű nk mindén lakó ja nak kí va njűk a va rakóza s idéjé ré é s az ű nnépré is a 

Bétléhémi Gyérmék bé ké jé t, ó ró mé t é s szérétété t! 
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Belépési nyilatkozat 

 SZIGETKÖZ- CSALLÓKÖZ Kisbodaki Kulturális és Szabadidősport 

Egyesületbe 

(rendes tagok, természetes személyek számára) 

 

 

Név:  ..................................................................................................................  

  

Születési hely, 

idő: 

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

  

Anyja neve:  ..................................................................................................................  

  

Adóazonosító:   ...............................  TAJ szám:   ..................................  

  

  

  

Lakcím:  ..................................................................................................................  

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

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

  

E-mail:  ..................................................................................................................  

  

Telefon:  ..................................................................................................................  

  

Mobil:  ..................................................................................................................  

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a SZIGETKÖZ- CSALLÓKÖZ Kisbodaki Kulturális és 

Szabadidősport Egyesület Alapszabályát elfogadom, vállalom, tevékenyen részt veszek az Egyesület 

munkájában, és vállalom, hogy az Alapszabályban rögzített éves tagdíjat (jelenleg évi 10000.- Ft) az 

Egyesület számlájára (CIB: 10700653-70662139-51100005) befizetem.  

 

 Hozzájárulok, hogy közölt adataimat az Egyesület nyilvántartásában rögzítsék, nevemet és 

tagsági számomat nyilvánosságra hozzák. 

 

Kelt: ................................................ , ............. év ................ hó .......... nap 

 

……………………………………. 

aláírás 

 

 

Záradék: 

 

…………………………………………..-t rendes tagként,……….sorszám alatt az Egyesület 

nyilvántartásába vettem. 

Kelt: ................................................ , ............. év ................ hó .......... nap 

 

……………………………………. 

titkár 

 

 


