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Kisbodaki 
Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 

2017. szeptember hó          X. évfolyam   2. szám 

   
 

Épülnek, szépülnek 
útjaink 
 

A falu vezetésének fontos törekvése  
– és a gazdasági programunk sarokköve – a 
településen az életminőség javítása. Ennek 
egyik meghatározó mutatója: milyen útjaink 
vannak? A korábbi és a jelenlegi 
képviselőtestület egyaránt átérezte e tényező 
fontosságát.  
 

A volt iskola és a közösségi ház előtti 
útszakaszok az előző önkormányzati 
ciklusban újultak meg. Ezután 2015-ben a 
Kossuth Lajos utca betonos, 2016-ban a 
kemencék előtti útszakasz aszfalt burkolatot 
kapott. Járdák is épültek. Idén tavasszal a 
Szabadság utca templom melletti zsák része 
újult meg. Az itt lakók anyagi hozzájárulását 
kértük annak érdekében, hogy a 
kapubejárók is ugyanolyan jó minőségben 
és egységes formában készülhessenek el, 
mint az út pályaszerkezete.  
 

 
 
Az eredmény nem maradt el! Köszönet 
ezért a támogatóknak: Bekő Jánosné Teri 
néninek (és a Hekomp Kft-nek), Bertalan 
Lajoséknak, Fazekas Jánosnénak, Horváth 
Jánoséknak, Horváth Máriának és Vecsei 
Zoltánéknak.  
 

A nyár folyamán elkészült a Kis utcai tavak 
közötti áteresz kőburkolása. Azon túl, hogy 

ezzel megerősítettük a pályaszerkezetet,  
forgalomcsillapító szerepe is van a 
terméskő burkolatnak. S hogy ne csak 
hasznos, de szép és balesetmentes is legyen 
e rész, kétoldali korláttal láttuk el a „hidat”. 
 

Mindannyiunk örömére szolgál, hogy  
– nyertes pályázatunk eredményeként – az 
ősszel még nagyobb ütemben folytathattuk 
Kisbodak útjainak felújítását. Az Arany 
János és Tőzike utcák lakói régóta várták, 
hogy balesetmentesen járható legyen az 
utcájuk! Velük lakossági fórumon 
egyeztettünk a kivitelezésről. A pályázati 
forrást az önkormányzat kiegészítette saját 
költségvetéséből, így megújulhatott 
„Kisbodak legporosabb utcája” kétes címet 
birtokló Béke utca egy szakasza is – a 
haranglábtól a kisutcai kőburkolatig. 
Reméljük, hosszú ideig megelégedéssel 
tudja a lakosság használni ezeket az 
utcákat! E szakaszokon nem kértünk 
hozzájárulást az itt lakóktól, hisz 
kapubejárókat nem érintett a kivitelezés. 
 

Szándékaink szerint 2018-ban tovább 
folytatjuk az út- és járdaépítéseket. Ahol 
meglévő szegélyek között vezet az út, ott 
szeretnénk, hogy egységes legyen az 
utcakép. Ennek érdekében a kapubejárók 
aszfaltozását is – mint azt tettük tavasszal a 
Szabadság utca esetében – szeretnénk 
megcsináltatni.  
 

Törekvésünk, hogy Kisbodak minden 
belterületi utcája jó minőségű, megfelelő 
teherbírású, tartós és esztétikus legyen. 
Ehhez kizárólag ismert és ellenőrzött 
kivitelezőkkel szerződtünk és fogunk 
szerződni a jövőben is.  
 

Timár Gábor polgármester 
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Egy kis nóta, egy kis tánc, megint 
nóta, megint tánc... 

 

Így kezdődött az idei, immáron a harmadik, 
Kemence-nappá előlépett falunapunk. Sok 
volt a vendég, a faluból elszármazott, akinek 
a szíve haza húz, de már nincs kihez, így ez 
egy remek alkalom a látogatásra a régi 
ismerősökkel való találkozásra. És jöttek a 
fiatalok is, nem csak szórakozni, de segíteni 
is. Ez nagyszerű, hisz lopva megtanulják, 
ellesik és nagyon reméljük tovább is viszik 
múltunk emlékeit. A polgármesteri köszöntő 
után a Gazdászok vették át a porondot, 
akiket még a nagy meleg ellenére is rugón 
rángattak. Az énekkar sem volt rest messze 
szállt ajkukról a nóta.  

 

Hagyományos fateknőben dagasztott volt 
idén a kenyérlángos, ami a kemencékben 
sült. Érdekesség volt a szíjkészítő, a 
korongozónál pedig mindig volt sorban álló, 
hogy elkészíthesse a saját remekművét. 

Ezalatt a közösségi háznál már kora reggel 
óta folyt a szorgos munka, hogy terített 
asztal és finom étel fogadhasson mindenkit. 
Hiszen magyar ember tele hassal elégedett! 
A főzők profin teljesítettek, a hat kondérnyi 
étel mind egy szemig elfogyott. Marha, 
kecske, vad, sertés, sőt még káposztával 

megbolondított is volt az étlapon. Köszönjük 
fiúk, a helytállást! 

Pihentetésként a nagyteremben múltat 
idéző halászati kiállítás várta az 
érdeklődőket, melyet a dunaszerdahelyi 
Csallóközi Múzeum jóvoltából tekinthettünk 
meg. Nagy volt az érdeklődés Németh 
Miklós bácsiról készült portréfilm iránt, a 
premier utáni vetítés telt házasra sikerült. A 
retro kiállításon pedig kedvükre 
nosztalgiázhattak a korosabb látogatók. 

A kis pihenő után újabb szórakozás 
következett. A Pulzus SE kis táncosai 
remekeltek és megmutatták milyen az, ha 
szívvel-lélekkel teszi az ember a dolgát. A 
dunaszigeti citerások mindenki szívét 
megmelengették a régi nóták 
megszólaltatásával. A Pórjárók zenéje pedig 
felüdülést hozott a fülledt melegbe. Közben 
ugrálóvár kicsiknek, ugrálóvár nagyoknak, 
arcfestés, „pónigolás”, buborékfújás, lufi 
hajtogatás és máris minden gyermek vidám, 
kipirult arccal szaladgált. Egy kis verseny, 
hogy ajándék is legyen - és az 
elmaradhatatlan talicska tolás. Hihetetlen, 
hogy a vicc kedvéért mire nem képes az 
ember, még Miklós bácsink a 98 évével is 
kipróbálta milyen is eme közlekedési 
eszköz. Móka, kacagás, vidámság volt a 
délután! 

 

Múlt az idő, nőtt a tömeg, mint a színházban 
- szépen sorakoztak az emberek, foglalták a 
helyeket. Miért is, hát persze jönnek a 
kajárpéciek. És röviden: jöttek, láttak, 
győztek, hatalmas éljenzés, tapsvihar zárta 
„Hany Istók, a láp fia” című előadásukat. De 
még nem volt vége a napnak, mert 
Megyimóriék a húrok közé csaptak, akiben 
még maradt szusz hajnalig rophatta.  
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Itt a végén a köszönet helye, na de kinek is? 
Ha név szerint sorolnék, könyvet írhatnék, 
hiszen mindenkinek jár, annak is, aki bármi 
módon tett a nap sikeréért és 
természetesen annak is, aki részt vett rajta, 
hisz közönség nélkül minek az előadás. 
Gratulálok, ismét remek volt az összefogás, 
ilyen egy jó csapatmunka! 

Bertalan Péter Zoltánné 
 

Vastaps a kilencvennyolc éves 
Miklós bácsinak 

Zsúfolásig megtelt Kisbodak közösségi háza, 
amikor bemutatták az idén 98 éves Németh 
Miklós életéről készült portréfilmet. 

„Mikor a halálgép muzsikál felettünk” 
címmel készítette el a KorFilm 
függetlenfilmes alkotóműhely a 47 perces 
mozit. A címet Miklós bácsi kedvenc verse, 
Gyóni Géza katonaköltő „Csak egy 
éjszakára” című költeménye ihlette.  

A szigetközi Kisbodakon élő Németh Miklós 
1919-ben született. Túlélte a második 
világháborút, a hadifogságot, a Gulágot. 
Közben többször is legyűrte a halált. Még 
1994-ben vetette papírra megpróbál-
tatásait, a háború és hadifogság megrázó 
történetét azzal a szándékkal, hogy a megélt 
események ne merüljenek véglegesen a 
feledés homályába. Az anyag a kisbodaki 
közösség számára hatalmas értékű kincs 
lett. Időközben előkerült Miklós bácsi 
elhunyt feleségének megsárgult füzete is, 
amiben titokban leírta férje távolléte alatti 
tisztes helytállását a már meglévő három 
kisgyermekkel. 

A fellelt anyagokat egységes szerkezetbe 
rendezve, 2016-ban, pályázati forrásból 
Mezeiné Németh Terézia kiadta az 

„Emlékkönyv – igaz történet a háború 
borzalmairól, a tisztes helytállásról és a 
hazatérésről” című könyvet. Németh Miklós 
Mosonmagyaróváron élő lánya elmondta, 
hogy e napló bárki számára hozzáférhető, 
hisz megyénk minden könyvtárában 
megtalálható. Elmesélte, hogy a film 
születése is ennek a könyvnek köszönhető. 
Egy középiskolai találkozón egykori 
diáktársa kezébe került az anyag. Rögtön 
felvetődött, hogy a kalandos történet filmre 
kívánkozik. Bemutatta filmes ismerőseit, 
akik a művet elolvasva, gondolkodás nélkül 
vállalták a feldolgozást. A forrás viszont 
hiányzott – fűzi tovább Terézia. Nem igazán 
reménykedtem, hogy elő tudjuk teremteni, 
de azért tettem egy kísérletet: Kisbodak 
agilis polgármesteréhez, Timár Gáborhoz 
fordultam. Ő azonnal válaszolt és segített. 
Ígérte, megtaláljuk a módját, hogy 
elkészüljön a film. 

Korábbi támogató partnereink közül a 
Tiszta Formák Alapítványt kerestem meg – 
veszi át a szót Timár Gábor. A projektötletet 
befogadták, az elkészített részletes pályázati 
anyagunkat pedig támogatásra méltónak 
találták. Ettől kezdve felgyorsultak az 
események. A forgatás áprilisban volt, az 
utómunkálatok júniusban készültek el. 
Említsük meg a két nagyszerű szombathelyi 
filmest, akik profi módon alkották meg a 47 
perces, profi mozit: Boros Ferencet és 
Horváth Zoltánt. A film zeneszerzője pedig 
Puskás Mátyás.  

 

Az ünnepélyes filmbemutató előtt a 
polgármester köszöntötte a mintegy 150 
vendéget, érdeklődőt. Hangot adott annak, 
miszerint a kisbodaki faluház 
színháztermében talán még sohasem gyűlt 
össze ennyi ember. Kertész József a vízügyi 

https://www.youtube.com/watch?v=d2SFN7ORx3Y
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igazgatóság nyugalmazott szakértőjeként 
emléklapot nyújtott ás Miklós bácsinak, 
mint egykori vízügyi dolgozónak.  

A film végig kíséri Németh Miklós életét. 
Elmeséli a falusi fiatalság két háború közötti 
életét, majd az embert próbáló katonai 
frontszolgálatot. Megismerjük a súlyos 
medencelövés után a halál torkából 
megmenekülés, a nehézkes gyógyulás és a 
fogságba esés körülményeit. A magyar 
hazától, a fiatal feleségtől és kicsi 
gyermekektől négyezer kilométer 
távolságra, az Uralnál töltött négyévnyi 
hadifogság reménytelenségét. S a hazatérés, 
a viszontlátás le nem írható boldogságát.  

 

Miklós bácsi így vall az életéről a film végén: 
„Engem annyi öröm ér, nekem nincs 
haragosom. Hálát adok az Istennek. Sokszor 
azon csodálkozok, hogyan tudtam én 
kilencvenhét évet megélni, ennyi 
viszontagság után. A hosszú élet titka? Azt 
nem tudja megmondani senki sem. A 
föntiek intézik, higgyék el.” 

Az alkotás a Kisbodakról származó Marjai 
Virág színművész szavalatával zárul:   

Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
A pártoskodókat, a vitézkedőket. 
Csak egy éjszakára: 
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk. 

 

A filmet egy pisszenés nélkül nézte végig a 
közönség, majd vastapssal köszöntötte 
Miklós bácsit és a róla, vele készült portrét. 
A támogató Tiszta Formák Alapítvány 
jelenlévő kurátora, Pándi László annyit 
mondott: fantasztikus! Értette ezt Miklós 
bácsira, a filmre és arra az összefogásra, 
aminek eredményeként megszületett a film.  

A meghívóban ez állt: „A mű nemcsak 
dokumentum, annál több: aki megnézi, 
meghallgatja, az biztosan másként fog 
tekinteni saját életére is.” S ez így is van. 

Kisalföld archívum 

(Az „Emlékkönyv” második kiadása 
rövidesen megjelenik!) 

Kisbodak a Nemzeti Vágtán! 

Elszántság és akarat nélkül nincs előbbre 
jutás, mondják. Milyen igaz is, hisz ezek 
nélkül nem büszkélkedhetnénk azzal, hogy 
az idei Nemzeti Vágtára nevező települések 
között bárki olvashatja Kisbodak nevét. 

 

2017. augusztus 19-én Zircen megrendezett 
előfutamon, a Bakony Vágtán Korcz Miklós 
Erna levű lovával falunk képviseletében állt 
a rajthoz. A fiatalember nagy fába vágta a 
fejszéjét, de bátran kiállt és a tapasztalt 
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versenyzőkkel tarkított mezőnyben 
becsülettel teljesített. Nagy volt a vágta, 
száguldottak a lovak, de a továbbjutáshoz 
még kevés volt az iram. Sebaj, cseppet se 
csüggedünk, hajrá Miklós, köszönjük a 
nagyszerű élményt! Erőt, egészséget, 
kitartást kívánunk további munkádhoz! 
Szívesen megyünk szurkolni jövőre is és 
lelkesen lobogtatjuk falunk zászlaját. 

S hogy kerül Erna és Miklós Kisbodakra? Nos, 
egykori falubelink, Pákozdi Laci lánya, Ivetta 
kereste meg önkormányzatunkat azzal, hogy 
Kisbodak nevezne-e a Nemzeti Vágtára. A 
lovas Ivetta lányának, Laurának a párja. A 
felkérésre természetesen igent mondtunk. 
Büszkeséggel hallgattuk falunk nevét a 
hangosbemondóban, mikor fej-fej mellett 
vágtázott Kisbodak és Kóny lova s lovasa. 

Bertalan Péter Zoltánné 

Szemetelés, tüzelés, zajkeltés, gaz 

Immár sokadjára kerül a téma napirendre. 
Minden évszaknak megvan a maga 
jellegzetes együttélési problémája. Az ősz 
konokul tartja magát e listán az első helyen. 
Ilyenkor még füvet nyírunk, de már 
tüzelnénk az avart, a gallyakat, sőt már a 
kályhákba, kazánokba is be kell gyújtanunk. 
Idén új elemekkel bővült a csúfságok tárháza, 
mégpedig a szemeteléssel és a gazos kertek 
látványával.  

Kezdjük talán ez utóbbival. Van néhány 
olyan belterületi lakótelek, amit a 
tulajdonosaik vélhetően befektetési céllal 
vásároltak meg. Idejük, energiájuk – úgy 
tűnik – nem engedi meg, hogy rendben 
tartsák a kertet. Bizony ezek az ingatlanok 
nemcsak elcsúfítják az amúgy nagyon is 
rendezett faluképet, hanem a gazzal sok 
bosszúságot okoznak szomszédjaiknak is.  
A többszöri jegyzői felszólítást 
nyomatékosítva, a nyilvánosság előtt hívjuk 
fel a tulajdonosok figyelmét: Kisbodak 
közössége érdekében tartsák rendben e 
házakat, telkeket! 

Szemét-ügy. A lakosság nagy része mindent 
megtesz, hogy tiszta, rendezett legyen  
– és az is maradjon – a kisbodaki utcakép. A 
falugondnokok is hetente legalább egyszer 
végigjárják a közterületeket, összeszedve az 
elszórt szemetet. Szubjektív vélemény 

szerint Kisbodakon az egy főre jutó köztéri 
szemetesek száma meghaladja a 
világvárosokét! Aki akarja, az tehát a 
kihelyezett tárolók valamelyikébe biztosan 
be tudja dobni a nála lévő chipses zacskót, 
italos- vagy cigarettásdobozt. Kérjük, tegyen 
így mindenki! Településünkön a hulladék 
szelektív gyűjtése is megoldott: a szolgáltató 
házhoz megy érte, de rendelkezünk 
gyűjtőszigettel is. Sajnos, van olyan lakónk, 
aki nem ismeri ennek használatát. Vagy 
nem tudja, hogy a festék és a paradicsom az 
se nem papír, se nem üveg, se nem flakon. 

 

Van olyan kedves falubelink is, aki 
gumicsizmával, esetleg kerékpárgumival 
(vagy valami hasonlóval) gyújt be estére. 
Neki talán fel sem tűnik, hogy szinte az 
egész falut elárasztja a fekete füst és a bűz. 
Bizonyára azt sem tudja, hogy az így 
felszabaduló gázok mérgezők. A kéménybe 
lerakódva pedig ragacsos szurkot képeznek, 
amibe a korom megtapad. Ez gyorsan a 
kémény dugulásához, az pedig – akár 
halálos – szénmonoxid mérgezéshez vezet. 
Ismerősünk tevékenysége tehát nemcsak 
másoknak bosszantó, de saját családja 
számára is életveszélyes!  

A kerti hulladék égetése már közismert: 
Kisbodakon ezt a tevékenységet 
szeptember 15-től május 15-ig, hétköznap 
nappal szabad végezni. A külterületi és 
vágástéri égetés szabályait pedig jól 
ismerik a gazdálkodók. 

A zajkeltés tilalmára a kialakult gyakorlat az 
irányadó: füvet nyírni, fűrészelni, flexezni 
vagy hasonló zajos munkát végezni 
hétköznap nappal, legfeljebb szombat 
délelőtt ildomos. Erre érdemes felhívni a 
faluban csak hétvégén tartózkodók 
figyelmét is! 
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK  
2017. január 1. - 2017. augusztus 31. 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

A Kisbodaki Közösségi Ház modern, szépen 
díszíthető épülete meghozta a 
házasságkötési kedvet. Településünkön 3 
helyi fiatal pár mondta ki a boldogító igent.  

Gintli Eszter és Vecsei Róbert  
 2017. 01. 28. 
Sándorfi Edina és Szénási Attila  
 2017. 05. 06. 
Duskievicz Petra és Varga Dániel  
 2017. 05. 20. 

Az ifjú házasoknak házasságkötésükhöz 
gratulálok és hosszú boldog házaséletet 
kívánok. Anyakönyvi hivatalunk a jövőben 
is várja a házasulandó párokat! 

SZÜLETÉSEK 

 

Több helyen kopogtatott a gólya!  
8 kisgyerek született!  

Név szerint:  

Hegedüs Flóra Anna  2017.01.18. 
Bronz Lana    2017.02.13. 
Lang Richárd   2017.04.18 
Lang Krisztián   2017.04.18. 
Lautner Dóra   2017.04.28. 
Varga Boglárka  2017.06.11. 
Soós Tamás    2017.08.08. 
Szénási Kata    2017.08.09. 

Sok boldogságot a kis jövevényekhez! 

Felhívom a szülők figyelmét Kisbodak 
Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendeletének rendelkezésére: 

„9.§ (1) Az önkormányzat születési 
támogatásként önkormányzati hozzájárulást 
nyújt a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások 
fedezetére. 

(2) A születési támogatás nyújtásának 
együttes feltétele, hogy a gyermek 
születésének időpontjában a kérelmező és a 
gyermek Kisbodakon lakóhellyel 
rendelkezzen, továbbá a kérelmezővel közös 
háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 
ne haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 800 %-át. 

(3) A születési támogatás a gyermek egy éves 
koráig kérelmezhető. 

(4) A születési támogatás gyermekenként 
egy alkalommal nyújtható, összege 50.000 
Ft. 

HALÁLESET 

Akiktől búcsúzunk: 

Czeferner Izabella  2017.02.04. 
Czére Imréné  2017.08.05. 
Varga Jenő   2017.08.29. 

Felhívom az érintettek figyelmét Kisbodak 
Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendeletének rendelkezésére: 

10. §(1) A települési támogatás elhunyt 
személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként is megállapítható, melynek 
igénylésére a temetési költségeket megfizető 
személy jogosult. 

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásként nyújtott 
települési támogatás akkor állapítható meg, 
ha a kérelmező családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át. 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásként nyújtott 
települési támogatás összege 30.000,- Ft. 

Veilandics Eszter 
anyakönyvvezető 
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A biztonságos internethasználat 
gyermekeink érdekében 
 

Az online megfélemlítés (online bullying) 
során a célszemély sorozatosan és hosszabb 
ideig fennálló szándékos sérelemokozás 
áldozatává válik az interneten vagy 
mobiltelefonon keresztül. Ennek célja a 
célszemély fenyegetése, nevetségessé tétele, 
kiközösítése, lejáratása, negatív színben való 
feltüntetése. Az online és az offline világban 
előforduló megfélemlítés között átfedés van: 
általában azokat zaklatják az interneten, 
akiket az iskolában is piszkálnak, 
bántalmaznak. 

Forrás: civilhetes.net 
 

JELLEMZŐ ELŐFORDULÁSI FORMÁK 
 

• A célszemély bántó, sértő üzeneteket kap 
Facebook-üzenőfalán vagy személyes 
üzenetben. 

• Lejárató üzeneteket, kommenteket írnak 
róla nyilvános üzenőfalon vagy zárt 
csoportban. 

• Egy „álprofilt” hoznak neki létre, ahol az ő 
nevében írnak, vagy adatokat, 
információkat osztanak meg róla. 

• Megszerzik az e-mail vagy közösségi profil 
jelszavát, és az ő nevében írnak az 
ismerőseinek olyan üzeneteket, amiket ő 
vállalhatatlannak tart, vagy közzéteszik a 
titkait. 

• Feltehetnek róla olyan képet, videót, ami 
kényelmetlen helyzetbe hozza, terjeszt-
hetnek róla álhíreket, rosszindulatú  

 

A szülőknek az alábbi jelek utalhatnak arra, 
hogy gyermekét online zaklatják: 
 

• az internethasználati szokásaiban változást 
veszünk észre: sokkal kevesebbet netezik 
vagy bezárkózik, amikor internetezik; 

• rosszkedvű, ideges, ingerült lesz, miután 
internetezik vagy belép a Facebook-
fiókjába; 

• a társas kapcsolatai beszűkülnek, 
visszavonulóvá válik, nem barátkozik 
szívesen; 

• csökken az önértékelése, negatív 
gondolatai vannak saját magáról; 

• a szokásos szabadidős tevékenységeket, 
hobbijait elhanyagolja; 

• az iskolai teljesítménye romlik, nem tud 
koncentrálni, a gondok elvonják a 
figyelmét; 

• magába zárkózik, nem közlékeny, nem 
osztja meg, mi jár a fejében, mi történt 
vele;  

• törli a Facebook- vagy egyéb profilját. 
 

Forrás: blikk.hu 

 
 

MIT TEGYEN ZAKLATÁS ESETÉN? 
 

 Tanítsa meg gyermekének az alábbi 
szabályokat: 

- Minél kevesebb információ érhető el róla 
az interneten, annál kevesebbet lehet 
felhasználni zaklatásra. 

- Csak olyan képet, videót készítsen, amit 
megmutatna szüleinek, tanárainak és az 
utcájukban lakóknak! Soha nem lehet 
biztos abban, hogy ők nem látják majd. 

- Csak azokat jelölje vissza ismerősnek, 
akiket tényleg ismer!  

- Korlátozza, hogy ki léphet vele 
kapcsolatba, ki láthatja a közzétett 
bejegyzéseit! 

 Beszélgessen rendszeresen gyermekével, 
hogy idejében kiderüljön, ha zaklatják őt!  

• Hallgassa meg gyermekét türelmesen és 
figyelmesen! 

•Készítsenek képernyő-mentéseket a zaklatás 
bizonyítására (üzenetekről, chatezésekről, 
stb.)! 

• Szakítsanak meg minden kommunikációt az 
elkövetővel! 

• Ha az elkövető osztály- vagy iskolatárs, 
forduljanak az osztályfőnökhöz vagy az 
intézmény vezetőjéhez! 

 

Forrás: police.hu 
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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. 

 

Kisbodak nyertes pályázatai 

Nagy örömmel tájékoztatom Kisbodak polgárait, hogy erőfeszítéseink meghozták a várva várt 

eredményeket: a hét benyújtott pályázatunkból négy már biztosan nyertes!! Ezek a 

következők: 

 A belterületi utak felújítására 14 millió forintot kaptunk a Belügyminisztériumtól. 

Minden évben pályáztunk erre, idén sikerült bekerülnünk abba az ötösbe, akik 

nyerhetnek a megyében. Részletek az újság első cikkében találhatók. 

 A hivatal épületének energetikai korszerűsítését 28 millió forintból valósíthatjuk meg. 

Itt a legfontosabb a fűtés modernizálása, de sor kerül hőszigetelésre, nyílászáró 

cserére, akadálymentesítésre, a világítás megújítására is. 

 A gátőrház felújításával oktató, kulturális és turisztikai központot építünk 35 millió 

forintból. Terveink szerint helyet kap az épületben egy oktatóterem, egy kutatószoba, 

a Kisbodaki Szabadidősport Egyesület (teljes új nevén: Szigetköz-Csallóköz Kisbodaki 

Kulturális és Szabadidősport Egyesület) és egy ajándékbolt. A projekt mintegy 3 millió 

forintos eszközbeszerzést is tartalmaz. 

 A kisbodaki ladik kikötőben csónak és kenu kiemelő megépítésére nyílik lehetőségünk a 

BIKE&BOAT projekt keretében. 

Folyamatban van még két pályázatunk elbírálása: a Településrendezési Tervünkhöz 1 millió 

forintot kértünk, továbbá benyújtottuk a sportparkra is igényünket. Amit viszont  

– már jogerősen, a fellebbezés után – elvesztettünk, az a közösségi ház udvarán a szín 

megépítésére benyújtott pályázatunk.  

Konzorciumban tervezünk még kerékpárút- és más fejlesztéseket a Felső-Szigetközben, de 

erről még korai beszélni. Egyelőre a nyertes pályázatainkra kell koncentrálnunk, hisz ezek 

menedzselése is nagy felelősséget és sok munkát jelent! 

Kirepültek első fecskéink!  

Jól működik az önkormányzat fecskeház 

programja. Lívi, Tibor, Vanessza, Bogi, Flóra az 

egyik, Miriam, Dániel és Dáriusz a másik 

apartmanból kiröppenve talált kisbodaki 

lakóhelyre. S alighogy feltettük honlapunkra 

az új pályázati felhívást, már meg is keresték 

önkormányzatunkat olyan fiatalok, akik 

szívesen költöznének Kisbodakra. 

Mint ismeretes, a községháza tetőterében 

kialakított apartmanokban önkormányzatunk 

kedvezményes bérleti díj ellenében nyújt lakhatást 

azoknak a fiataloknak, akik Kisbodakon szeretnének maradni vagy itt letelepedni. Vonzó az is 

számukra, hogy állandó lakóhely létesítésekor és gyermek születésekor további, vissza nem 

térítendő támogatást ad az önkormányzat. 

Rövidesen dönt a képviselőtestület a beérkezett 

pályázatokról. Kívánjuk új lakóinknak, hogy leljenek 

igazi otthonra Kisbodakon!  

Timár Gábor 

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

