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IV. évfolyam 6. szám
mások, hogy hadd lássák, dicsekvésből és
fölvágásból. Az ilyen ajándékozás nem a
szeretetre utal.
A mi jóságos Istenünk olyan ajándékokat
ad, amiből néki - emberileg szólva - semmi
haszna. Olyan, mint a szerető szülő, aki
annak örül, hogy gyermeke örül a kapott
ajándéknak. Ő a mintánk és példánk az
ajándékozásban, a szeretetben. Erre
találtam egy nagyon szép és megható
történetet, amit Móra Ferenc örökített meg
„A csaló” című elbeszélésében. Aki
elolvassa, igazat ad nekem abban, hogy
karácsonyi történetnek is beillik.
A történet főszereplője egy Pétör
nevű fiú, aki nemhogy nem unta az iskolát,
hanem nagyon szeretett iskolába járni.
Szeret iskolában lenni,„ talán még jobban,
mint otthon, és minden oka megvan rá,
hogy telente így kedvelje a tudományok
csarnokát. Először is, itt melegebb van,
mint otthon. Másodszor, itt borzasztó sok
gyerek van, és Pétör olyan, mint a
bárány: nagyon szeret sokadmagával
lenni. Harmadszor, itt úgy bánnak az
emberrel, hogy az édesszülője se keresi
annyira kedvét, mostanában még tejjel is
megitatják, akár az úrigyerekeket. Szép
kis csészékben adják a tejet, van rajta
nefelejcsvirág is, s nagyon jó azt a kézbe
fogni, mert olyan jó sütős, hogy a
dermedt, vörös kis ujjacskák egyszerre
fölmelegednek rajta.
No, Pétört mégis a tej keverte
gyanúba, és juttatta olyan díszítőjelzőhöz,
ami szokatlan a világtörténelemben, noha
nyilván sok alakja megszolgálta a
világtörténelemnek. Az egyszerű Péterből
a tej miatt lett Pétör, a csaló.
A gyanú a tanító úrban ébredt föl,
aki talán kelleténél szerelmesebb ugyan az
időhatározókba
és
a
többi
neveléstudományi köszörűkövekbe, de

2011. karácsony

KARÁCSONY - SZERETET AJÁNDÉK - e három összetartozik.
December 25. körül ezt emlegetik
legtöbben és legtöbbször.
Mi keresztények hisszük és valljuk,
hogy a Szeretet = Isten. Isten is, a Szeretet
is bár valóságos létező, önmagában
láthatatlan. Istent is, a szeretetet is
különböző jelekből ismerhetjük fel.
Leginkább anyagi és nemcsak anyagi
ajándékokból. Maga az Úristen is magát és
szeretetét, úgy és azzal mutatja meg
nekünk, hogy ajándékot ad.
Ajándék az, amit nem kértünk,
amiért nem dolgoztunk meg, amiért nem
fizettünk.
Az
ajándéknak
örülünk,
megköszönjük, és arra használjuk, amire
való. Ajándék a világunk, önmagunk,
embertársaink és a legnagyobb: a Megváltó
Jézus Krisztus, az Isten Fia.
Az ajándék nem egyenlő a
szeretettel, hanem csupán a szeretet JELE.
Ez jó is, mert kis ajándékkal is jelezhetünk
valódi, nagy szeretetet.
Sajnos adhatunk ajándékot szeretet
nélkül is. Mert muszáj, mert mit szólnak
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azért aranyból van a szíve. A tanító úr,
akinek mindenütt ott a szeme, azt vette
észre, hogy Pétör és a tej közt zavaros a
viszony. A többi gyerek, ahogy megkapja
a részét az ingyentejből, elbánik vele
mindjárt a helyszínen. Pétör azonban egy
idő óta sajátságos stratégiát vett
alkalmazásba.
Tudniillik
amikor
megkapja a teli csészét, akkor elvörösödik
az örömtől, és orrcimpái reszketnek a
gyönyörűségtől, ahogy szívja be a meleg
párát. Szívja, szívja, de azonközben egyre
visszavonulóban van az ajtó felé, s mire
odaér, akkorra már fehérebb az
arcocskája, mint a fal.
Egyszerre aztán Pétör elvész, s
néha öt perc is beletelik, mire újra
felbukkan kócos buksija a látóhatáron. Az
ábrázata egyre vörösebb lesz, ahogy
közelebb kerül az asztalhoz, ami attól
lehet,
hogy
roppant
elszántsággal
szopogatja ki a csészikéből az utolsó
csöppeket. A tanító urat persze ilyen
ravasz fondorlattal nem lehet megcsalni.
A tanító úr megsejtette, hogy Pétör embör
nem szereti a tejet, de mivel tudja, hogy az
ilyesmit nem lehet nyilvánosságra hozni,
hát titokban leeresztgeti a tejecskét az
udvaron a csatornába. Mert bizonyos,
hogy Pétör az emeletről az udvarra szökik
le tejivás örvivel, elárulja a hideg
arcocskája.
Végre eljött a nap, mikor Pétör
üzelmei teljes mivoltukban napvilágra
kerültek. A tanító úr figyelte minden
mozdulatát. Lassan somfordált a gyerek
az ajtóig, de a lépcsőn már nyargalva
ment lefelé, tenyerét a csésze szájára
tapasztva. Mire a tanító úr utolérte, Pétör
már ott térdelt a kapusarokban, s
öntögette befelé a tejet egy nagykendőbe.
Beható vizsgálat kiderítette, hogy a
nagykendő alul két kis lábacskában, felül
pedig egy gémberedett kis arcocskában
végződött.
- Ki ez, Pétör? - kérdezte a tanító
úr. Pétör - szégyen, nem szégyen - nagyon
megijedt. Reszketett a szája széle. Marika. - Húgod? - Az - mondta Pétör, és
férfiasan sírásra fakadt. - Mindig el
szokott kísérteni, oszt itt várja meg, míg
hozom a tejet.
Már akkor sírt Marika is, és a
tanító úr addig tiltotta kettőjük sírását,
míg az ő könnye is ki nem csordult.
- Hány nap csaltál már meg,
Pétör? - kérdezte a fiút. - Öt - mutogatta
Pétör az ujjain, mert szólni még nem
tudott a sírástól. Öt nagy csatát nyert

meg Pétör az éhes kis gyomra ellen. Ha én
Isten volnék, nekem nagyobb örömem
volna ebben a teremtésben, mint a
vészteljes és végzetterhes világháború
összes nagy hadvezéreiben.
Ne haragudjatok meg, emberek,
hogy mikor úgy tele van a világ tökéletes
nagy csalókkal, én erről a tökéletlen kis
csalóról írtam. De látjátok, arra
gondoltam, ti is örülni fogtok neki, hogy
vannak még olyan csalók is, akik nem
magukért csalnak, csak magukat csalják
meg a testvéreikért.”
Móra Ferenc írásához még annyit
kapcsolnék, én, az öreg püski pap: A
magyar közmondás szerint, a pap se
prédikál kétszer. Mégis úgy vélem, hogy
ilyen történetet nemcsak egyszer – kétszer,
és nem csak karácsony táján, hanem
máskor is jó elismételni.
Weibl Lipót

Unokáink is olvashatják
A helyi újság fontossága

Nagy örömmel fogadtam Dr. Tóth Zoltán
elődömtől és a kollégáimtól a község
önkormányzati újságait tartalmazó dossziét.
A Kisbodaki Harangláb 2008 óta megjelent
lapjait olvasgatva átfogó képet kaptam
községünk múltjáról, a napi eseményekről,
tervekről és a látható, „kézzelfogható”
fejlődéséről.
Megismerhettem a képviselőket, a civil
szervezeteket, a település programjait, elnyert
pályázatok kemény munkáját.
Átolvasva az önkormányzat által elvégzett
feladatokat egyrészt tapasztalatot adnak,
másrészt még további fejlesztésre ösztönöznek.
Önöknek már megszokott, hogy kéthavonta a
postaládában a Harangláb, de a község
életében egy új körjegyzőnek rendkívül nagy
segítség.
A helyi újság olvasása során érezheti igazán át
az ember a történéseket, mivel azon személyek
írják, akik átélték, a megyei napilap más
szemszögből közelíti meg az eseményeket.
Nem is kérdés, jövőre a Kisbodaki Haranglábat
továbbra is lapozgathatja az érdeklődő.
Veilandics Eszter, körjegyző
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karácsonyi ünnepeket és egy sikerekben
gazdag békés újesztendőt.

Közmeghallgatás 2011
A közmeghallgatásra 2011. október 26-án
került sor. Ez a fórum biztosít lehetőséget a
lakosság részére, hogy olyan, a települést
érintő problémák, kérdések kerüljenek
megvitatásra, amelyek a közösség életében
gondot, problémát jelentenek.
A legutóbbi közmeghallgatáson felvetett
problémák
részben
megoldódtak,
természetesen az anyagiakat igénylő kérdések,
kérések
megfelelő
rangsorolás
után
megvalósításra fognak kerülni.
Nyilván mindenki tisztában van az ország
nehéz gazdasági helyzetével és ebből
következik, hogy az önkormányzatoknak is
szembesülniük kell a megszorításokkal és
elvonásokkal. Éppen ezért minden alkalommal
elmondom és hangsúlyozom, hogy a lakosság
összefogása nélkül egy kistelepülésnek nincs
más lehetősége, segítsége csak a saját ereje.
Ennek az összefogásnak az eredménye az
elmúlt időszakban elkészült útszakasz, a
Közösségi Ház előtti térburkolat, az urnafal
összerakása. Új bejáratot kapott a templom, a
parkoló meg lett emelve, a költségekhez a
Rózsafüzér
Egyesület
is
hozzájárult.
Önkormányzatunknak az anyag és a szállítási
költségeket kellett fedezni. Ennek költsége
megközelíti a 6 millió forintot. A kivitelezést a
helyi vállalkozók ingyen és bérmentve
végezték a lakosság segítségével. Régen volt
ekkora összefogás, amire méltán büszkék
lehetünk.
Nem győzöm és szeretném önkormányzatunk
és a lakosság nevében megköszönni
mindazoknak, akik időt és fáradságot nem
ismerve segítették a munkálatokat. Ismét javult
a település arculata, élhetőbb lett a
környezetünk. A végén, de nem utolsó sorban
szeretném a vállalkozók nevét felsorolni, hogy
az utókor tudja meg, kiknek az összefogásával
valósult meg mindaz, amit a fent leírtakban
olvashattunk:
Varga László, Bernáth József, Vecsei Zoltán és
Varga Attila építési vállalkozók, valamint
Világi Ottó személyi fuvarozó, és még sokan
mások.
Összességében a közmeghallgatás gyér
érdeklődés mellett zajlott le, ami a képviselőtestület
számára
azt
igazolja,
hogy
településünk életében nagy problémák és
gondok nem feszülnek.
Képviselő-testületünk a továbbiakban is
maximálisan szeretné szolgálni a falu
lakosságát és mindent megtesz ennek
érdekében.
Az év végéhez közeledve képviselő-testületünk
nevében kívánok minden kisbodakinak áldásos

Ekker Károly, polgármester

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog,
sikerekben gazdag új évet kíván
Kisbodak község Önkormányzatának
Képviselő-testület és a Körjegyzőség
Hivatalának Köztisztviselői

Bursa Hungarica
Kisbodak
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2011. november 28-i
testületi ülésén elbírálta a 2012-es évi
fordulóra
benyújtott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokat.
A meghirdetett határidőre három fő nyújtotta
be ösztöndíjpályázatát, név szerint: Nagy
Lajos, Bertalan Nikoletta és Madarász Aletta.
Mindhárom pályázót tíz hónapon, azaz két
egymást követő tanulmányi féléven keresztül,
havi 3.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat.
Tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!
Duskievicz Rudolfné

Körjegyzőség működése
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
2012.
január
1.
napjával
jelenlegi
körjegyzőségünk Mecsér község kiválásával
működik tovább.
A képviselő-testületek 2011. december 12-én,
hétfőn, Héderváron együttes-ülés keretében
elfogadták
a
körjegyzőségi
alapdokumentumokat.
Ezen ülésen határozták meg a körjegyző
ügyfélfogadási rendjét, mely január elejével a
hirdetőtáblákon is kifüggesztésre kerül:
Ekker Károly Polgármester Úr ügyfélfogadása:
hétfő-péntek 9-10 óra (egyéb elfoglaltság
esetén változhat)
Veilandics Eszter Körjegyző ügyfélfogadása:
hétfő 9-10 óra
Veilandics Eszter, körjegyző
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hivatali ügyintéző. Az egyéb jellegű
kérelmeket írásban a hivatal postaládájában
lehet elhelyezni.
A technikai szünet célja a hivatal
fűtésköltségének
csökkentése,
költségtakarékosság, és a köztisztviselők
szabadságolásának biztosítása.
Ezt a munkarendet követi a körjegyzőség
minden érintett településének hivatala is.

Sikeres vas- és papírgyűjtés Darnózselin
Ebben az évben október 24. és 28. között
szervezett vas- és papírgyűjtést a Szigetköz
Körzeti Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. A papírgyűjtést a
társult községekben, így Kisbodakon is
meghirdettük. A tanulók a községeket
körbejárva is gyűjtötték az újságkötegeket. A
végeredménnyel elégedettek lehetünk, hiszen
összességében a több községből 51,6 mázsa
papír és 25 mázsa vas gyűlt össze.
Ezúton köszönjük a Kedves Szülőknek, a
Szülői Munkaközösségnek, a pedagógusoknak
és a falvak lakosságának a segítséget.
Kérem, ne dobják ki a feleslegessé vált papírt
vagy vasat, hiszen tavasszal is hasonló módon
szeretnénk megszervezni a gyűjtést.

Veilandics Eszter, körjegyző

Munkaszüneti napok 2012-ben
2012-ben az Újév kivételével minden ünnepnap
hétköznapra esik.
2012. január 1., Újév - vasárnap
2012. március 15. - csütörtök
2012. április 9. - Húsvét hétfő
2012. május 1. - kedd
2012. május 28. - Pünkösd hétfő
2012. augusztus 20. - hétfő
2012. október 23. - kedd
2012. november 1. - csütörtök
2012. december 25. - kedd
2012. december 26. - szerda

Fettikné Szabó Krisztina,Diákönkormányzat-vezető

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
IV. Adventi Kórustalálkozó

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

December 4-én került megrendezésre a IV.
Darnózseli Templomi Adventi Kórustalálkozó.
A rendezvényen a Hédervári Asszonykórus, a
máriakálnoki „Ballagó Idő” Nyugdíjas
Egyesület Dalköre, a kisbodaki lányokkal,
asszonyokkal kibővült Püski Énekkar, a Balla
Gyula Faluház Énekegyüttese a szabolcsszatmár-bereg megyei Csarodáról valamint a
házigazda Őszirózsa Nyugdíjasklub Egyesület
Énekkara lépett fel.

Technikai szünet
Hivatalában

a

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Körjegyzőség

Ady Endre

Tájékoztatjuk Kisbodak község lakosságát,
hogy a Körjegyzőség Hivatala 2011.december
23. és 2012. január 1. között technikai szünetet
tart.
Halaszthatatlan, azonnali ügyintézés esetén a
hirdetőtáblára kiírt telefonon kereshető a
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