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Kisbodaki 
Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 

2017. március hó          X. évfolyam   1. szám 

 
Kisbodak 2017 – tervek, realitások 

A Kisbodaki Harangláb idei első számában szeretnék számot adni önkormányzatunk 
megvalósítandó terveiről és a rendelkezésre álló forrásainkról.  

Először is le kell szögezni: az elmúlt évek szigorú gazdálkodásának köszönhetően Kisbodak 
község költségvetése stabil, megalapozott, növekvő tendenciájú. Összehasonlításként érdemes 
egy pillantást vetni a diagramra! 

Az állami források a kötelező 
feladatokra (úm. zöldterület-
gazdálkodás, közvilágítás, temető 
és közutak fenntartása, szociális 
feladatok ellátása, könyvtári és 
közművelődési feladatok támoga-
tása) a lakosságszám alapján 
állnak rendelkezésre. Ezekkel a 
fejlesztések terén nem számol-
hatunk. A helyi adóbevételeink 
korlátozottak, hisz nagy adózó 
cégek, jelentős beruházások 
nincsenek településünkön. E 
bevételeinket az adózási fegye-
lem javításával némileg sikerült 
növelnünk. Köszönet illeti 
becsületes adófizető polgárain-
kat, vállalkozásainkat: ez a pénz helyben marad, Kisbodakra tudjuk fordítani! Mint látható, 
egyéb költségvetési bevételeinket jelentősen tudtuk növelni. Ez takarékos gazdálkodásunkból 
(kisebb polgármesteri iroda, gazdaságos fűtés a könyvtárban és a klubhelyiségben) és a 
kialakított ifjúsági apartmanok bérleti díjából adódik. A polgármester az új törvény szerinti 
illetményemelésről lemondott, ez mintegy 2 millió forint megtakarítást eredményez a 2017. 
évben. Az alpolgármester és a képviselők továbbra sem részesülnek tiszteletdíjban. 

A maradvány pénzeszközök és a fenti bevételek nyújtanak lehetőséget a fejlesztésekre. Feszes 
költségvetésünk eredményezi azt, hogy évről évre tartalékolunk olyan forrást, amiből fejlődhet 
a falu. 2015-ben például a Kossuth Lajos utca az előző évi maradványból újulhatott meg. 2016-
ban többek között a Felszabadulás utca „pomázi” szakaszát sikerült megépíteni. Az idei évben 
az Arany János és a Tőzike utcák, valamint a Szabadság utcának a templom és a Fekete Gólya 
Vendéglő közötti zsákutcája, illetve a Szabadság-Kossuth utcai kereszteződés kerül sorra.  

A belterületi utak felújításához pályázati forrást is szeretnénk igénybe venni. Terveink között 
szerepel egy univerzális gépkocsi beszerzése, amivel a rendezvények kiszolgálását, a 
szúnyogirtást, ügyintézést egyaránt meg lehet oldani.  
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Településrendezési Tervünk rövidesen újabb fázisához érkezik. A térképeket, leírásokat a 
közösségi házban tesszük mindenki számára elérhetővé.  

Az alábbi fejlesztésekhez nyújtottunk be pályázati anyagot. Várunk az elbírálásra. 

 a hivatal épületének energetikai korszerűsítése, 
 közösségi ház udvarán egy rendezvénytér, azaz szín megépítése, 
 a gátőrház felújításával oktató, kulturális és turisztikai központ létrehozása, 
 sportpark kialakítása a faluban, 
 csónak és kenu kiemelő megépítése a ladik kikötőben. 

 

Az év elején igyekeztünk pályázni a közösségi ház tetőterének beépítésére is, de sajnos ez 
meghiúsult. Úgy látjuk, a pályázatokat nem azokra a célokra írják ki, amikre Kisbodaknak 
elsősorban szüksége volna. Pályázatot benyújtani pedig csak arra lehet, amit meghirdetnek.  

Önkormányzatunk támogatja az Esthajnalcsillag Kemping azon törekvését, hogy Kisbodakon 
vízi oktatótábor létesüljön általános iskolások számára. Örülünk annak is, hogy az idén 
megújuló vízisport egyesületünkbe szép számmal jelentkeznek a kisbodaki fiatalok! 
Fejlődésünk helyes irányát pedig leginkább az jelzi, hogy lakosságszámunkhoz viszonyítottan 
sok gyermek születik és több ifjú pár is házasságot köt a 2017. évben!  

Célunk változatlan: a fiataloknak vonzóvá tenni, a korosabbak számára pedig élhetőnek 
megtartani Kisbodakot. Önkormányzatunk e célok jegyében kíván tevékenykedni a választási 
ciklus második felében is. Ehhez kérjük minden kisbodaki támogatását. 

Timár Gábor polgármester 

Régi vízen új csónakkal:újraalakul 
a Kisbodaki Vízisport Egyesület 

 

A vízi természetjárás és szabadidő sport 
szerelmeseinek jó hírt hoz a 2017-es 
esztendő, mert széles körű összefogással és 
egy kis "külső" segítséggel újjáalakul a 
vízisport egyesület. Az egyesületnek nem 
csak a neve változik, hanem egy kicsit 
tevékenységi köre is. A régi cél marad, azaz 
minél több egyesületi tagnak és 
érdeklődőnek szeretné megmutatni a vízi 
és szárazföldi természetjárás szépségeit, 
ám új célként a nagybodaki vízterülettel és 
Nagybodakkal való szorosabb együtt-
működést is zászlajára tűzte az egyesület új 
vezetősége.  
Az egyesületbe bárki beléphet, aki egyet ért 
a céljaival, részt vesz a programjain, segíti 
az egyesület működését. A vízi 
programokban a kemping és 
infrastruktúrája lesz az egyesület 
segítségére, de természetesen nem csak 
"nedves", hanem szárazabb programokat is 
meg kíván valósítani a legfrissebb 
közhasznú kisbodaki civil szervezet. 
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk 
és a kisbodaki honlapon hamarosan még 
több információ is megtalálható lesz. 

Klemencz Henrik 
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Anyakönyvi adatok  
– 2016 Kisbodak 
 
Újszülötteink: 

 Domó Szamira 
 Rácz Bence 
 Varga Ádám 
 Varga Vince Imre 

 

Friss házasaink: 
 Soós Norbert és  

Gyalog Nikoletta 
 Vecsei Szabolcs és  

Veszprémi Robertina 
 

Akiktől elbúcsúztunk: 
 Bernáth József 
 Bertalan Lajos 
 Pákozdi László 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kedves Kisbodakiak! 

Hálásan köszönjük mindenkinek az önzetlen 
támogatását, kisfiúnk Benjamin nevében is! 
A teljes gyógyuláshoz nagyon fontos a fél-
steril higiénikus környezet, melyhez 
példátlan segítséget adtak Önök! Hiszem, 
hogy Isten betölti az Önök szükségeit is az 
Ő gazdagsága szerint! „Az Úrnak ad kölcsön, 
aki könyörül a szegényen, és ő megfizet 
neki jótéteményéért. (Péld 19)” 

 

Hiszem, hogy Isten továbbra is megsegít 
mindannyiunkat, és a következő kisbodaki 
falunapon bemutatjuk Benjamint is!  

Isten áldását kívánva, 

Knizner Attila, Kniznerné Körmendi 
Zsuzsanna és Benji 

 
Tegyük közösen tisztává, rendezetté 
környezetünket! 

Találkozunk 2017. április 8-án, 
szombaton, 15 órakor a kisbodaki tűzoltó 
szertárnál. 

Zsákot, láthatósági mellényt, szállító 
járművet biztosítunk. Kesztyűt mindenki 
hozzon magával! A résztvevőket egy itallal 
és egy tál étellel vendégül látjuk a közösségi 
házban. Várunk fiatalt és idősbet egyaránt 
egy jó hangulatú összefogásra! 

Kérjük, hogy a tavaly kiosztott virágládákba 
a nyárra mindenki önállóan ültessen 
virágokat! 

Kisbodak Község Önkormányzata 

---------------------------------------------------------- 

Köszönöm Kisbodak :-) 

Ez az összefogás amiben segítettek, 
segítettetek, hogy Benjamin felépülését 
segítsük, nekem a nap végére, rájöttem, 
nem „csak” pénzgyűjtésről szólt, nagyon 
sokat kaptam. 

Én 25 éve dolgozom az egészségügyben, 
bizony bevallom, nagyon lecsökkent 
bennem a bizakodás és az emberekbe vetett 
hit. 

Most rájöttem, hogy ehhez nincs jogom, 
hiszen Benjamin szüleiben példaértékű hit 
és bízva bízás van. És önökben, bennetek 
kisbodakiak, hiszen ha nem lenne, akkor a 
mi kezdeményezésünk nem lett volna ilyen 
sikeres (339 ezer Ft). Mindenki, aki 
támogatott bennünket, az az ember bízott, 
hitt és megnyitotta szívét-lelkét! 

Köszönöm hát a barátságokat, a támogatást, 
hogy visszakaptam az emberekbe vetett 
hitemet! 

Timi a Jondef-házból 
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Veszprémi Klára: A felhő utazása 

- Micsoda világ! - ez volt a kis bárányfelhő 

első gondolata, mikor a kék égen úszva 

lepillantott az alatta elterülő színes világra. 

Nem is csoda, hogy ily csodálatra méltónak 

találta, hisz odalent a fű hosszú palástként 

terült az egész földre. A fák mintha versenyt 

játszanának, úgy nyújtózkodtak fel egészen a 

Napig. A virágok a palást díszei voltak, az 

egész síkságot beborították. A folyó ott 

kanyargott végig az egész tájon. 

És ő ott 

úszott e felett 

az aranyban 

szikrázó, 

virágzó táj 

felett. 

Felülről a 

Nap a hátát 

simogatta, 

mintha a gazdája lenne, aki nehezen engedi el, 

de a pásztor csak megérkezik és kiszakítja az 

ölelésből. A Szél felsüvít, és már tereli is a 

sok kicsiny bárányfelhőt. Lassan haladnak, 

szinte azt hihetnénk, hogy nem is ők 

mozognak, hanem a fák, a virágok, a patak. 

Még érzik a Nap bíztató sugarait, mintha csak 

azt mondaná: „Menj csak, ne félj, innen 

figyellek”. 

A Nap azonban lassan alábukik, a táj felveszi 

fekete köntösét. Meg nem állhatnak, hiszen 

kitartó pásztoruk tovább hajtja őket. Az ég 

alján feltűnik egy másik csoport, de ők nem 

játszadozva kacagnak az égen, hanem 

komoly, egyhangú léptekkel, mogorván 

haladnak. A szél mintha csak megérezné a 

védencei félelmét, gyorsan elkalauzolja őket a 

másik irányba. A kis felhőnk mellett elballag 

az egyik társa és odakiált neki.  

-  Mit szólnál egy versenyhez?- kérdezi 

kacagva. 

Lassan bólint, majd hátrapillantanak, mintha 

engedélyre várnának. A Szél nagyot kacag és 

elrepíti a két felhőt. A két felleg egymás 

mellett szaladt. Azt hitték, a legszebb látvány 

a lassan múló táj, de ez annál is szebb volt. A 

dombok velük futottak a fák szájtátva 

bámulták őket, és a kép pillanatok alatt 

megváltozott. A dombokat hegyek váltották 

fel, a folyók helyét zuhatagok vették át. A 

lombhullató fák ősei, az örökzöld fenyők 

sokasága terült el a lábuk alatt. A hegyek 

csúcsai föléjük emelkedtek, és tiszteletet 

parancsolóan álltak mozdulatlan. Fehér 

hajukat a szél borzolta.  

A kis felhő szíve szerint lelassított volna, 

hogy fejet hajtson előttük, de a verseny miatt 

tovább kellett hajtania. Bár lassan már az orra 

hegyét se látta, olyan sötét lett az egész világ. 

Ekkor társa odaszólt neki fáradtan. 

-  Addig a tóig tart a verseny- lihegte- utána 

megpihenhetünk. 

Fejével a hegyek aljában lévő nagy tó felé 

bökött, ami onnan még csak apró pocsolyának 

tűnt. 

Behunyta szemét és a fáradságát elküldte a 

széllel. Nagy levegőt vett és társa után loholt. 

A cél egyre közelebb volt, de ő még mindig 

jóval barátja mögött volt. A Szél erősen 

bíztatta, hogy menjen, menjen. Minden erejét 

beleadta és nemsokára utolérte ellenfelét. Már 

jó pár centivel a másik előtt járt, mikor 

hirtelen lefékezett. Társa szélsebesen suhant 

el mellette. Hátrafordult és hangosan nevetett 

rajta, de ő csak a föld felé biccentett a fejével, 

mintha nem is érdekelné az, hogy ismét ő a 

második.  Ekkor barátja is lenézett, és látta, 

hogy a tó már alattuk terül el, és rájött, hogy 

bizony, amikor előnyét visszaszerezte, már 

rég elvesztette a versenyt.  

-  Szép volt - dicsérte meg ügyes vetélytársát, 

majd lassan, fáradtan odébbállt. 

A kis felhőt elöntötte a büszkeség, arra 

gondolt, hogy milyen jó lesz elmesélni majd 

mindenkinek, hogyan is győzött ő. A fáradság 

lassan legyűrte éberségét. Lejjebb ereszkedett, 

így a tó még hatalmasabbnak és 

végtelenebbnek látszott. A Szél helyét átvette 

Szellő, aki a Napra emlékeztette a kis 

felhőcskét, mivel ugyanolyan kedvesen és 

szelíden bánt az egész csapattal. Még mindig 

mentek, de szemük lassan lecsukódott, és már 

csak Szellő repítette őket óvó figyelemmel. 

Reggelre az erős Szél ébresztette őket, hogy 

ideje véget vetni a henyélésnek és tovább - 

indulni. A Nap lassan felbukkant a fák között, 

épp úgy, mintha egy ébredő gyermek lenne. A 

világ ismét visszanyerte színeit. Egyszer csak 

fekete pontok jelentek meg az égen. „Talán 

megint azok az ijesztő fekete felhők?”  - 

töprengett el magában, de ahogy a fekete 

pontok közeledtek, egyre tisztábban lehetett 
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látni, hogy azok a valamik szárnyakon 

repülnek, olyan gyorsan, mint a szél. A 

különös lények károgtak, vijjogtak és 

hangosan beszélgettek. Ahogy elhaladtak 

mellettük, néhány szót lehetett hallani a 

beszédükből. 

-  Bizony- bizony kedves barátom, bizony 

azok nagy vihart fognak kavarni még!- 

kiáltotta a legelső. 

- Igazad lehet! Minél messzebb kerülünk 

onnan, annál jobb!- és ezzel el is suhantak.  

A kis felhő a Szélhez fordult. 

- Nem gondolja, hogy rossz irányba 

tartunk?- kérdezte szelíd, félénk hangon. 

- Még hogy rossz irány! - kacagta ki a Szél. 

- Honnan vetted ezt a butaságot? 

- Hát azoktól a fura szárnyas lényektől 

hallottam, hogy arrafelé valami baj van- s 

fejével abba az irányba intett, ahonnan a 

madarak jöttek. 

- Azok az ostoba varjak nem tudnak semmit 

- felelt a Szél -, csak rád akarnak ijeszteni, 

fiam! 

A felhő a Szél szavai ellenére sem tudott 

teljesen megnyugodni, de úgy döntött, inkább 

nem kötözködik. „ Biztos csak tévedtek azok 

a varjak” - nyugtatgatta magát.  

A Szél egyre keményebben hajtotta őket, 

ahogy a Nap egyre feljebb kúszott az égen, 

mintha nem akarná, hogy valaha is újra 

találkozzanak. A csapat épp egy óriási mező 

felett repült el, ami úgy terült szét, mintha egy 

lapos porcelántányér lenne. Ekkor érezték 

meg először azt a hideg fuvallatot, ami 

fenyegetően tört szembe velük. A kis felhő 

hátranézett A Nap messze a magasban sütött, 

mintha értük próbálna nyúlni, de az 

eszeveszett gyors tempó miatt nem érte el 

őket.  

A levegő egyre hidegebb lett. A szemből 

érkező felhők még fehérek voltak, de már ott 

vibrált bennük a szürkeség.  Ebben a 

pillanatban tűntek fel a horizonton azok a 

félelmetes fellegek. Feketék és szürkék egy 

hatalmas csoportba rendeződtek. Harcos 

tekintetük gonoszan csillogott. 

A Szél gyorsan megfordította őket, mikor 

észrevette a veszedelmet, de a szemében 

kétségbeesés tükröződött. Minden egyes felhő 

gyorsan szedte a lábát, gyorsabban, mint 

eddig bármikor. A kis felhő hátrafordult és 

látta, amint a fekete felhők, mintha a legfőbb 

kincsért küzdenének, úgy kapkodnak a Nap 

után és végül teljesen elfedik annak ismerős 

meleg fényét. A fekete felhők egyre közelebb 

és közelebb érnek. Olyanok, mint egy 

hatalmas fekete lovakból álló vad ménes, ami 

mindent el akar tűntetni az égről. A kis felhő, 

ahogy megfordul, látja, hogy társai már jóval 

előrébb járnak. Megszaporázza lépteit. A Nap 

még egy pillanatra előbukkan, mintha utolsó 

erejével is megpróbálna segíteni rajtuk, de 

mindhiába. A Napot végleg elnyeli a 

feketeség.  

A kis felhőnek ez mégis 

erőt ad és nemsokára 

utoléri társait. A fekete 

felhők tömege egyre 

messzebb látszik már, 

ahogy távolodnak. A 

fekete sereg igyekszik, 

de veszedelmes erejük 

csak akkor marad meg, ha együtt vannak, így 

viszont nem haladnak gyorsan. 

„Micsoda vad vágta”- gondolja a kis felhő, és 

már nem is néz hátra, többet nem. A 

gyorsaságuk lassan alábbhagy, de a veszély 

már rég elmaradt mögöttük. Hátrapillant, és 

ekkor meglátja őt.  

A társa, akivel versenyzett, lemaradt. A fekete 

sereg nevetve száguld felé. Nagyot fordul és 

társához szalad. Szinte gyorsabban, mint 

mikor menekült. Talán az ad neki erőt, hogy 

barátja bajban van, talán a félelem sarkallja, 

ki tudja. Mikor odaér, megragadja társát, és 

nagyot lök rajta, így barátja a többiek 

nyomába ér. 

A másik felhő még visszanéz rá, a szájával 

„köszönömöt” formál és eliszkol. A kis felhő 

is szaladna, de ekkor lepillant magára és látja, 

hogy régi fehérséget és vidámságát elfedi a 

szürke nehéz köpeny. A fekete felhők lassan 

utolérik, körbeveszik, és ő érzi, hogy teste 

elnehezül. Elered az eső. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ezzel az írással Veszprémi 
Klára a Móra Ferenc vers- és 
novellaíró pályázat 1. 
helyezését nyerte el. 
Gratulálunk Klárának a kitűnő 
íráshoz és az elismeréshez!  
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 
 

Nagyböjti, nagyheti szertartásaink: 
 

Számunkra, keresztény emberek számára a 

húsvét az ünnepek ünnepe! Jézus Krisztus 

szenvedésével, halálával és feltámadásával 

váltott meg bennünket, nyitotta ki számunkra 

a Menny kapuját. 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.  
 

Egyházközségünkben a következő események 

segíthetik a méltó nagyböjti felkészülést: 
 

 Nagyböjt minden péntekén este 5 

órakor Keresztúti ájtatosságot 
tartunk.  

 Április elsején 13 órakor tartjuk a 6. 

Faluk közötti Keresztútjárást. 

 Április 2-án, vasárnap délután fél 3-

tól vendégpapok segítségével 

végezhetjük el húsvéti 

szentgyónásunkat. A 3 órakor 

kezdődő szentmisében a hatvan éven 

felüliek és a betegek, ha felkészültek, a 

betegek kenetét is felvehetik. Ezen a 

vasárnapon reggel 8 órakor nem lesz 

szentmise.  

 Nagypénteken 8 órától SZENTSÍRT 
látogathatunk, délután 3 órakor a 

hittanos gyermekek közreműködésével 

KERESZTÚTAT végzünk, majd 

magunkhoz vehetjük az Úr Jézus 

Krisztus testét. 

 Húsvétvasárnap 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 

szívesen elfogadta meghívásunkat, így 

nagycsütörtökön, nagypénteken este 6 

órakor, nagyszombaton este 7 órakor 

a Püski Plébániatemplomban is 

lesznek szertartások, ahová hívjuk és 

szeretettel várjuk a kisbodaki híveket is. 

Ha a Püskire való átjutásban segítséget 

kérnek, jelentkezzenek Bán Elviránál.  

A szertartások végleges rendjéről a 

szentmisék hirdetéseiből és a templomi 

faliújságokról értesülhetnek.  
 

Események, statisztika 
 

 A 2016. évben  

 Kisbodakon két keresztelő volt; 

 6 kisbodaki gyermek járult 

először szentáldozáshoz; 

 4 iskolás és 1 felnőtt részesült 

Kisbodakról a bérmálás 

szentségében; 

 1pár kötött templomunkban 

szentségi házasságot; 

 Egy testvérünket búcsúztattuk 

egyházi szertartás szerint. 

 2017. évben nem lesz elsőáldozás és 

bérmálás Egyházközségünkben. 

  Kisbodakról egy gyermek készül 

elsőáldozásra Halászin, egy fiatal 

kapja majd meg a bérmálás 

szentségében a Szentlélek ajándékait 

Darnózselin. Foglaljuk őket imáinkba!  

 Örvendetes, hogy öt fiatal pár készül 

szentségi házasságra templomunkban. 
 

A Kisbodaki Harangláb valamennyi 

olvasójának kegyelmekben gazdag nagyböjti 

készületet és áldott feltámadási ünnepet 

kívánunk! 

 

 

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 125 példányban. 

 

mailto:polgarmester@kisbodak.hu
http://www.kisbodak.hu/
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„Ő a kereszten vérével békességet szerzett.”  

(Kol 1,20) 

 

14 kereszt  -  14 állomás 

A Püski-Kisbodak-Dunaremete Római 
Katolikus Egyházközség szeretettel hív 

mindenkit 

2017. április 1-jén, szombaton 13 
órakor 

a hatodik faluk közötti 

KERESZTÚTJÁRÁSRA 

 

Gyalogosan járjuk végig a három faluban 
felállított kereszteket, melyekről Jézus kitárt 
karja várja az imádkozni, engesztelni vágyó 
testvéreit. 

Keresztútunk első állomása a kisbodaki 
templom előtti kereszt, s ugyanoda 
érkezünk vissza. 

Szeretettel hívjuk a kisgyermekes 
családokat is, hisz már az óvodában is 
beszélgetünk Krisztus szenvedéséről.  
Kérjük azon résztvevők jelentkezését, akik 
személygépkocsijukkal segíteni tudnának 
idős vagy mozgásukban korlátozott 
testvéreink, illetve az út során megfáradt 
kisgyermekek szállításában. A keresztútra 
jöjjenek kényelmes cipőben, az időjárásnak 
megfelelő öltözékben. Aki útközben 
megszomjazik, innivalót hozzon magával. A 
„zarándoklat” után szeretetvendégségre, 
baráti beszélgetésre várjuk a résztvevőket. 
A keresztút térképen bemutatott pontos 
útvonalát és további információkat 
találhatnak az Agrofil-SZMI Kft. valamint 
Lajos Mihály és Bán Elvira facebook-oldalán 
„Meghívó egy kis testi-lelki felfrissülésre!” 
címmel.  

 

A keresztet hordozó Jézus hív: 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak 
és terhelve vagytok, és én megerősítelek 

titeket!” (Máté 11,28) 

 

 

 

Eti néni gyerekkori versei 

Átadom az utókornak! Ilyen helyes kis 
versekkel tanították a kis gyermekeket, még 
beszélni is alig tudtak, de figyelték a versek, 
énekek dallamát, ritmusát. Megtanították 
nekik a természet szeretetét, tiszteletét, az 
otthon, család körül nap, mint nap előforduló 
események megértését., a körülöttük lévő 
világ megismerését. 

 

Mise alatt a templomba 
Berepült egy kicsi fecske, 

Körülrepült, aztán csendben 
Reászállott a keresztre. 

Csicseregve dicsőíti 
Azt, aki őt teremtette. 

És amikor elvégezte 
Csicsergő, szép 

imádságát, 
Meghajtotta kicsi fejét, 

Kibontotta kicsi szárnyát, 
Aki látta, megkönnyezte 
A kis fecske imádságát! 

 
Tavaszra 
 

Süt a nap az égen, s fujdogál a szél, 
Tücsök koma hegedűjén húrokat cserél. 
Nyújtózik a fűzfa, zöldül a határ, 
Gyenge szárnyát próbálgatja 
Lepke és bogár. 
 
Itt a tavasz, megjött a hosszúlábú gólya, 
A szép békazenekarnak leghűbb hallgatója. 
Figyeli az éneket, megpezsdül a vére, 
De közben megéhezik békapecsenyére. 
Görbe láb, béka tánc, vígan szól a berek, 
Öreg béka kuruttyol, a fiatal meg brekeg. 

 
 

Magyar vagyok 
 

Magyar vagyok, magyarnak születtem. 
Magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. 

Magyarul tanított imádkozni Anyám, 
és szeretni téged, gyönyörű szép Hazám. 

Berajzolta a képed szívem közepébe, 
beírta nevedet a lelkem mélyébe. 

Áldja meg az Isten a keze vonását, 
Áldja meg, áldja meg a magyarok Hazáját. 
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Hogyan került Bodakra és 
szaporodott el a dália? 

Az Ásványrárói Szigetköz Pávakör 
tagjaként Vecsésen vettem részt a 
Káposzta-fesztiválon 2015-ben. A 
gyönyörű kultúrház, a színvonalas 
együttesek mellett még valami megragadta 
a figyelmemet. A nézőtéren láttam egy 
Hölgyet, aki nagyon ismerősnek tűnt. Nem 
jöttem rá, honnét? 

Eltelt egy év, és ismét Vecsésen találtuk 
magunkat a Káposztafesztiválon. Most már 
kerestem a nézőtéren és ismét megláttam. 
Már tudtam, hogy gyermekkorunkban 
Bodakon találkoztunk. Illendően 
megkérdeztem, hogy „mondd-e Önnek 
valamit az a név, hogy Bodak?” Hát persze, 
– mondta mosolyogva, hisz a régi emlékek 
egyből rátörtek – hosszú időn keresztül ott 
töltöttem a nyári szünet jó részét. „Akkor 
jól sejtettem, hogy Te vagy a Szepi bácsi 
lánya, a Kati?” – Nagy volt az öröm!  

Sokszor találkoztunk Jolán néniéknél. 
Emlékeztem arcvonásaira, pedig legalább 
50 éve volt!  Nagyon szeretett Bodakon, és 
most is örömmel gondol vissza rá, hogy 
mennyit kirándultak a vizek mentén, erdők 
alján, a Dunán, a töltésen, bicikliztek, jártak 
fürödni, és az emberek is nagyon 
közvetlenek voltak. 

Légrádi Laci bácsi és az Ő édesapja, a Szepi 
bácsi CSERE-GYEREKEK voltak, innét 
alakult ki aztán az életre szóló barátságuk. 
Szepi bácsi Mosonszolnokon született, mely 

nagyrészt német-ajkú település volt. Ő 
valami szervezés folytán Bodakra jött 
magyarul tanulni, Laci bácsi pedig hozzájuk 
németet. Nem hagyták el a találkozásokat. 

Szepi bácsi ismert virágkertész volt, és 
1966-ban, vagy 67-ben hozott 
Hollandiából kaktusz-dália gumókat. 
Ismerték már Bodakon a dáliát, de ezt a 
hegyes végű, nagyfejű kaktusz-dáliát 
még nem. Eti néni is kapott belőle, aztán 
– ahogy ez már szokás – egymásnak 
osztogatták a gumókat, és elterjedt. Egy-
két év kellett csak hozzá, és minden 
kiskertben ez virított. 

Bindicsné Horváth Györgyi 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 

2017. április 7-én, pénteken 

 

 

 

Idén tavasszal tartjuk a lomtalanítást. A 
konténer kivételesen a közösségi ház előtt 
lesz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megunt, 
feleslegessé vált holmikat csak pénteken 
nappal, az önkormányzati dolgozók 
felügyelete mellett szabad elhelyezni! Tilos 
veszélyes hulladékot (pl. akkumulátort), 
építési törmeléket, gumiabroncsot a 
konténerbe tenni!  

A fémhulladékot a lomtalanítás idején a 
közösségi ház udvarára szíveskedjenek 
behozni. Hűtőgép, fagyasztó és bojler a 
fémhulladékba NEM helyezhető! 

Köszönjük a lakosság együttműködését! 

 

Kisbodak Község Önkormányzata
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