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Kedves Olvasó! 

Rendhagyó év az idei, rendhagyó az újságunk 
megjelenésének időpontja is. A már megszokott tavaszi 
kiadványunk kimaradt. A koronavírus-járvány felülírt 
szinte minden tervezett programot, kezdeményezést. 
Elmaradt a tavaszi Kisbodaki Korzó, nem tartottuk meg a 
Kemencenapot, nem mentünk át Nagybodakra a 
hagyományos Folklórfesztiválra, el kellett halasztani az 
újjáépített Szent Kristóf híd avatását, nem volt Virágos 
Magyarország verseny – és még sorolhatnánk.  

A nyár második felében igyekeztünk bepótolni a 
lemaradást: sikerrel megtartottuk a Szent Kristóf Napot, a 
Duna Napot és a Családi Napot. A Kisbodaki Vízi 
Kultúrház is elindította debütáló esemény-sorozatát, a 
Szigetköz Jártassági Tanfolyamot. (Bővebben a lap 
további hasábjain és itt adunk hírt erről: 
http://vizikulturhaz.kisbodak.hu/) A kora ősz kellemes 
hétvégéin a Kisbodaki Korzó két eseménye, valamint a 
kertészeti nap az egykori gátőrház udvarán különösen 
sikeres volt. Köszönet a szervezőknek, Légrádi Eszternek és 
Bolla-Cserjési Kingának! 

 

A faluban sem állt meg a munka. Régi tervünket már idén 
sikerült megvalósítani: a Felszabadulás utcát átvettük az 
államtól és teljesen újjáépítettük. A Kisbodakért 
Alapítvány sikeresen pályázott egy modern, erős fűnyíró 
traktorra. A régit átadtuk használatra a horgászegyületnek. 

Kedves Kisbodakiak! 

Idén már nem tartunk zárt térben programokat. Nagyon 
készültünk rá, de sajnos el kell hagynunk a 
Nyugdíjasnapunkat is. Kérjük, hogy az őszi-téli 
időszakban különösen figyeljünk időskorú társainkra, hisz 
őket veszélyeztetik a fertőző betegségek leginkább! 

Timár Gábor polgármester 

 

 

 

Pillanatkép a 2018-as Nyugdíjasnapról 

 

 

Köszöntő idősek napjára 

Kedves idős, Hölgyek, Urak köszönteni jöttünk, 

Tudják jól, hogy sok ünnepség áll már mimögöttünk. 

Az idei esztendőben úgy hozta a sorsunk, 

Nem dalolni jöttünk ide, csak egy verset hoztunk. 

Csak néhány sor, hogy Önök tudják, fontosak nekünk, 

Idős barátainkról nem feledkezünk. 

Híres, neves színészekkel versenyezni nem tudunk, 

De remélem Önök tudják, tiszta szívből szól dalunk. 

Tiszta szívből, szeretettel, hisz Önök az elődeink, 

S mit a szülőktől tanultunk, arról szólnak tetteink. 

Göröngyös kis életünket szebbé tenni úgy lehet, 

Tetteinket nem vezérli más, mint szeretet és tisztelet. 

Tegnap még gyermek, ma felnőtt, holnap én is agg 
leszek, 

Amit adunk, azt kapjuk majd, hisz a világ így kerek. 

Körülnézek, boldog vagyok, csillognak a szempárok, 

Kis versemért cserébe én más egyebet nem várok. 

Talán, hogyha kívánhatnék, nem kívánnék egyebet, 

Jövőre is mindannyian velünk együtt legyetek. 

 

Bertalan Péter Zoltánné önk. képviselő

http://vizikulturhaz.kisbodak.hu/


 
Összefoglaló a Duna folyam hullámterén, a Kisbodak község külterületén folyamatban lévő vízügyi 

fejlesztésekről  
 

Az ÉDUVIZIG az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen európai uniós forrásból, a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósítja meg a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és 
vízpótlása I. ütem” tárgyú KEHOP projektet.  
Az 1,906 milliárd forint összköltségű beruházás keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg 
a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszerben. A fejlesztés célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének 
és a meglévő ökológiai állapotok további javítása, melynek érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, 
műtárgyainak az átalakítása, vizes élőhelyek rehabilitációja fog megvalósulni.  
A mostani, 2021-ig tartó fejlesztések Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete és Ásványráró községek területét érintik. 
A kivitelezés során az alábbi nagyon fontos fejlesztések történtek, vagy történnek még a jövő év tavaszáig Kisbodakon a 
Duna folyam hullámtéren. 
A kivitelezést végző vállalkozó a Mészáros és Mészáros Kft. 

Szent Kristóf híd átépítése 
Az 1995. évben, ideiglenes jelleggel üzembe helyezett kisbodaki Szent Kristóf nevű vízszintszabályozó műtárgy üzemelése 
során bebizonyosodott néhány problémája. A műtárgy kis- és középvizi vízátvezetést lehetővé tevő nyílásai rendkívül szűkek, 
a pályaszerkezete relatívan alacsony volt, ezért a műtárgy felvízén jelentős uszadék képződés keletkezett. Szükségessé vált a 
vízszintszabályozó műtárgy fejlesztése.  
A műtárgy fejlesztése során a pályaszerkezet felső szintje 93 cm-el magasabbra került. A jobb parton pedig egy új 6,00 m 
hosszúságú SBG szekrénytartókból, 5,50 m nyílásszélességű nyílás is kialakításra került. 
 

 
A Szent Kristóf híd a bal partról 

 
Árapasztó vápa kialakítása a Szent Kristóf híd környezetében 
A Szent Kristóf vízszintszabályzó műtárgy bal partján az árvízi levezetés feltételeinek javítása érdekében egy hullámtéri 
árapasztó sáv kialakítása történt meg.  
 
A Félholdaki-ág rehabilitációja 
A Félholdaki-ág a Zátonyi-Duna hullámtéri szakaszának tekinthető, nagyon fontos mellékág, melynek mind a felső kiágazása, 
mind pedig a torkolata jelentős mértékben feliszapolódott, növényzettel benőtt. A mellékág rehabilitációja szükséges, 
különösen a felső végén jelentős kotrás elvégzésével. Ezt a beavatkozást az idei téli kisvizes időszakra terveztük be. 
 



 
Fanosi-csatorna vízpótlásának javítása 
A Pállfy sziget alsó végében lévő, állóvizes Fanosi-csatorna 
torkolati szakasza jelentős mértékben feliszapolódott, az 
övzátony szerű képződmény rontja az ág vízellátását. Az 
övzátony eltávolításával a vízellátás javítása szükséges. Ez is 
az idei év hátralévő feladata. 
 
A Feneketlen tó vízpótlásának megoldása 
Az ún. Feneketlen tó vízpótlása jelenleg még nem megoldott. 
A tó vízpótlását a Kistelevényi holtágból (a már vízzel ellátott 
régi homokbányából) lehet megoldani. A terv szerint a Tábori 
utat a csatorna egy áteresszel keresztezi, így a tónak lesz 
átfolyása is, és élő kapcsolata is az Öregszigeti holtággal. A 
Tábori útnál árapasztó vápa fog épülni, és annak az alvízi 
oldalán a Pálffy sziget melletti Agg-Duna felső szakaszának a 
rehabilitációjaként folytatódik. 
 
A Spelláki töltőbukó átalakítása 
A Spelláki-ág és a Duna főmeder kapcsolata a töltőbukó 
ellenére - a Duna vízszintjének süllyedése miatt – korábban 
megszűnt. A töltőbukó koronájának a lesüllyesztésével az 
kívánjuk elősegíteni, hogy nagyvizes időszakokban gyakoribb 
legyen a frissvizes átöblítés. Így árvízkor a bekötés, mint 
árapasztó vápa funkcionál és ezáltal az árvízi levezetésre is 
pozitív hatással bír. A vápa szintjét az elárasztásos vízszinthez 
kellett igazítani, attól 20 cm-rel magasabb szintre kiépítve, 
megakadályozva normál üzemrend esetén a vízpótló 
rendszerbe táplált víz visszajutását ("kiszökését") a Dunába. 
 
Kis-Ilonai bukó átalakítása 
A bukó küszöbszintje magas volt, részbeni visszabontásával az ökológiai és turisztikai (vízijárművek részére) átjárhatóságát 
javítottuk, és közben összehangoltuk a bukó alatti és feletti bögék vízszintjeit. 
 
Az Öregszigeti-tó (vizes élőhely) vízpótlásának a javítása 
Természetvédelmi, turisztikai és fenntarthatósági szempontból fontos beavatkozás. A rendkívül látványos Öregszigeti-tó be- 
és kivezető csatornája jelentős mértékben feliszapolódott, a vízpótlás biztonsága lecsökkent, és kisvizes időszakokban 
nehezen vagy egyáltalán nem járható csónakkal, emiatt a meder - vezérárokszerű- kotrására van szükség. Ezt 
úszómunkagéppel az idei őszi időszakban végezzük el. 
 

Liba-tó vízpótlásának javítása 
Az Ökör-akol melletti szakaszon 
Liba-tó rávezető foka jelentős 
mértékben feliszapolódott, így a 
kisvízi vízpótlása is korlátozottá 
vált. A tó vízpótlásának a javítása 
szükséges a rávezető fok 
szélesítésével, kotrásával. 
 
 

 

 

 

Készült: 2020.09.08-án 

KERTÉSZ JÓZSEF 
szakértő, projektmenedzser 

  

A Fanosi-csatorna a rehabilitáció előtt 

A Liba-tó vízpótlása 



 
 

Élettel telik meg a Kisbodaki Vízi Kultúrház! 

Már 2020. tavaszán indítottuk volna itt a programokat, 

de a COVID-19 járvány közbeszólt. 

Nyáron aztán gőzerőre kapcsoltunk, sorra szerveztük a 

rendezvényeket az egykori gátőrházba. Bár teljes 

felújításon esett át az épület, a berendezés még hiányos 

és a környezete is még dolgos kezekre vár. Sebaj, a 

programok már mehetnek – gondoltuk és így is 

cselekedtünk! Elindítottuk a Szigetköz Jártassági 

Tanfolyamot, amit elsősorban a Szigetközbe költözők 

számára hirdettünk.  

 

Vízitúra - kezdőknek 

Ezzel a címmel indult a tanfolyam-sorozat. Június 27-én 

több, mint tíz szigetközi család és baráti társaság tisztelte 

meg az előadónkat, Horváth Csaba olimpiai bajnok kenust. 

Az érdeklődők szárazon és vízen is érdekes és helyenként 

vicces előadást hallhattak a Vízi Kultúrház 

szomszédságában, az Esthajnalcsillag Kempingben. A 

szabadtéri beszélgetés a Szigetközről, a vízitúrázásról és a 

kenuzásról szólt, az ebéd után pedig - amit eddig 

szárazon gyakoroltak - azt kipróbálhatták a résztvevők 

vízen is, túrakenuban. Az esemény a kisbodaki Duna-nap 

ünnepébe kapcsolódott be. A falu úttörője a Dunával és 

vízzel kapcsolatos események ünneplésének.  

 

A rutinosabbak a jeles nap alkalmából már délelőtt vízre 

szálltak. 

Természetnéző és tájcsodáló túra  

Nem sokat váratott magára a második etap. A július 25-i 

szombaton is elsősorban a családoké volt a terep, 

mégpedig a nyugodt vizű ásványi ágrendszerben. 

Jöhettek a kezdők is, hisz ők a családi nagycsónakban 

biztonságban érezhették magukat Timár Gábor, kisbodaki 

polgármester irányítása mellett. A sárkányhajó kapitánya 

pedig Popp Rita, Ásványráró polgármestere volt. Az 

evezést megelőzően igazán élvezetes előadást hallhattunk 

Kertész József vízügyi szakértőtől a szigetközi mellék-

ágrendszerről. A vízitúránk első megállóján, a 

Halrekesztő-hídnál Dékány Ferenc plébános úr a Szent-

Kristóf mondakörről mesélt a résztvevőknek. 

 

Ekkor jött a CSALLÓKÖZI VÍZITÚRA  

– a Szigetköz Jártassági Tanfolyam EXTRA 

Ez bizony gyakorlott túrázóknak szólt, mégpedig 

augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. Útvonalunk 

érintette Kisbodak szlovákiai testvértelepülését, 

Nagybodakot és a szlovákiai Csallóköz legszebb részeit. 

A túrát 11 átemelés és sok-sok kaland jellemezte. A 

résztvevők – saját bevallásuk szerint is – bizony jól 

elfáradtak! 

 



 
Utazás a felhők felett – harmadik rész a Szigetköz 

Jártassági Tanfolyamon 

A vírushelyzet második hulláma kezdetén, szeptember 

12-én fokozott óvintézkedések mellett tartottuk meg az 

előadást. A vártnál nagyobb számú jelentkező miatt nem 

tervezett helyen, a Vízi Kultúrház vadonatúj 

oktatószobájában, hanem a teraszon mesélt Nagy Kornél a 

Szigetköz madarairól. A magával ragadó, sodró lendületű 

előadás során záporoztak az adatok és az érdekesebbnél 

érdekesebb információk. Megtudtuk, hogy a varjú 

felismeri önmagát a tükörben, valamint képes a 

megszerzett információt átadni utódjának. Talán 

legkedvesebb vándorló madarunk, a fehér gólya (Ciconia 

ciconia) a vonulásakor tudatosan használja a termikeket, 

azaz a felfelé tartó meleg légáramlatokat; ezek 

segítségével emeli testének tömegét akár 4-5 ezer méter 

magasba. A sarlósfecske (Apus apus) egész életét a 

levegőben tölti: táplálékát, a repülő rovarokat ott kapja el, 

röptében alszik és a párzás is a levegőben történik. 

 

A kultúrház lombjából élesen csengett a csilpcsalpfüzike 

(Phylloscopus collybita) jellegzetes hangja, de a töltés 

túloldaláról tanúi lehettünk az „első erdész”, azaz a 

szajkó (Garrulus glandarius) erős hangú riasztásának is. S 

miért kapta az „első erdész” nevet? Zsákmányát, a 

makkot a földbe rejti, gondolván az ínségesebb időkre. A 

memóriája viszont nem az igazi: az eldugott tartalékot 

nem mindig találja meg, így a sorsára hagyott magvakból 

fák cseperedhetnek. 

Szigetköz Jártassági Tanfolyam 4: Nagyvadak a 

Szigetközben – amiről fogalmad se volt eddig  

Ismét a szabadba vonultunk, hogy ne zsúfolódjunk össze 

a kis oktatószobában a járvány közepette. Nem bántuk 

meg: amíg a gyerkőcök birtokba vették az udvart, addig a 

számos érdeklődő figyelemmel hallgatta Babrik Zsolt és 

Varga Dávid előadását. Szeptember 26-án, az ősz első 

csípős napján régi és új „hallgatók” szívták magukba az 

ismereteket. A tartalmas és élvezetes előadás során 

megismerkedtünk a gímszarvas, az őz, a dámszarvas, az 

őz és a vaddisznó életével, szaporodásával, vadászatával, 

- és igen, a mező- és erdőgazdasági károkozásával is.  

  

Megtudtuk, hogy a nagyvadjaink közül egyedül az őz jelöl 

területet magának. Csoportosulásukat rudlinak hívjuk; e 

formán hatalmas mezőgazdasági területeket tudnak 

letarolni. A hím gímszarvasok minden évben eldobják 

agancsukat, majd újra növesztik azokat. A legszebb 

koronát mintegy tizenkét éves korukra fejlesztik, akkor a 

legkeresettebb a trófeájuk. A német vadászok körében az 

járja, ha nem ejtettél még Magyarországon gímszarvast, 

akkor nem is vagy igazi vadász – járhattál akár Afrikában 

vagy más földrészen. A dámokat az ember az idők során 

már egyszer háziasította, onnan vadultak vissza. 

Mondjuk, nem sok örömünkre, mert szelíd, nappali állat, 

így nem hagyja a többi (igazi) vadat pihenni.  

Ami az intelligenciát illeti, a vadászok állítják: az őz 

elemit végzett, a szarvasnak érettségije van, no de a 

vaddisznó, az több diplomás!!! Rendkívül okos, sőt 

furfangos állat. Figyeli az embert, igyekszik kiismerni a 

szokásait és azokhoz alkalmazkodik. Megismerhettünk 

aztán olyan vadásztörténeteket is, amik az igazi 

remetekanokról szóltak. A többször meglőtt, de túlélő, 

egyre okosabb vadkanok történetét mesélte el nekünk 

Zsolt, Dávid – de bekapcsolódott a sztorizásba Világi 

Józsi is.  

Forrás: http://vizikulturhaz.kisbodak.hu/ 
Klemencz Henrik alelnök, Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség 
 

Papírszíház és bütykölde Anikó nénivel 
 
Pár éve hagyomány már, hogy Anyák napja előtt, majd 
Karácsony közeledtével készítünk valami ajándékot a 
könyvtárban a gyerekekkel. Ebben mindig Ipcsicsné Gönye 
Anikó érkezik segítségünkre. 
        Sajnos a vírus miatt a tavaszi bütyköldét nem tudtuk 
megtartani, s mivel a második hullám miatt félő volt, 
hogy a téli is elmarad, szeptember 17-ére hívtuk meg 
Anikó nénit. 
        A foglalkozás elején – mint mindig – a gyerekek 
által már kívülről elmondott varázsszavakkal kinyitotta a 
varázsdobozát, és papírszínháza segítségével Jouról, a kis 

http://vizikulturhaz.kisbodak.hu/


 
kaméleonról mondott mesét. Anna, Boglárka, Maja, Mira, 
Ádám, Áron és Levente feszülten figyelték a történetet a 
színét változtató kis állatkáról.   
        Aki jól megfigyelte a képeket is, annak könnyű volt 
a mese után Anikó néni utasításai alapján megformálni a 
kis kaméleont. Anyuka és apuka is besegíthetett, hogy 
ügyesen csavarodjon a zseníliadrót, rákerüljön a piros 
nyelv és a két szép nagy szem, amit ha mozgatjuk az 
állatot, körbe tud tekinteni. Nagyon szépek lettek a kis 
figurák, amiket aztán a gyerekek örömmel vittek haza! 
A „munkába” a kis Ágnes is besegített, vidám 
gügyögésével „bíztatta” a gyerekeket. 
        Mikor készek lettek az állatkák, kis üdítő és rágcsa 
elfogyasztásával zártuk az együtt töltött órát. Szigorúan 
szívószálas üdítőt kaptak, a kukacokat pedig zacsiból 
saját szalvétára öntve! Ilyen időket élünk! 
        Köszönöm Anikó néninek a vidám foglalkozást, a 
kedves Szülőknek a segítő együttműködést! 

 
Bán Elvira könyvtáros 

 

 
 

Nyárbúcsúztató családi nap 

 

Ez az eseményünk – mint sok másik – rendhagyóra 

sikeredett az idén. Minden évben rendezünk 

nyárbúcsúztatót a gyerkőcök számára, mégpedig egy kis 

tábortűzzel, szalonnasütéssel, az artézi kútnál. A 

szeptember eleji időpont nem változott, de a helyszín 

igen: a szülők kérésére a Kis utcai tópartra vittük a 

rendezvényt. Ez nagyobb és kevésbé forgalmas helyszín 

– és a gyermeknapokra már bevált.  

 

A mostani nyárbúcsúztató ütősebbre sikeredett, mint a 

már megszokottak. Mégpedig azért, mert a kényszerűen 

elmaradt kemencenapi programok egy részét áthoztuk 

ide. Így már kora délutántól birtokba vehették a gyerekek 

a BrinART játszóház különlegesen tekeredő, izgő-

mozgó, fújtató bringáit. A bográcsos vacsora után 

megjelentek a színen a Hórihorgas Hujákolók. 

kereplővel, hangos rigmusokkal invitálták a vásári 

komédiára a nagyérdeműt. Nem is várattak sokat 

magukra: hamisítatlan vásári stílusban mutatták be 

„Hörpintő borkomédia” című előadásukat, színészekkel, 

gólyalábassal és óriásbábokkal Mire besötétedett, 

kezdődött a Tűzzsonglőr műsor. Az igazán látványos 

show-ban a kaszkadőr nemcsak tekergő tűzkígyókat 

varázsolt a közönségnek, de a nem veszélytelen tűznyelő 

számot is bemutatta.  

 

Az est beszélgetéssel zárult. Aznapi kiváló 

főzőmesterünk, Pólya Tibor elismeréssel jegyezte meg: 

„Nem is tudtam, hogy ennyi gyerek van Bodakon!” Igen, 

nagyon jó volt látni a sok-sok kisbodaki gyerkőcöt 

önfeledten játszani, szaladgálni a rendezvényen. Ilyenkor 

felötlik, hogy annak a településnek van jövője, ahol sok 

gyerek születik. Persze, ehhez az kell, hogy a fiatalok 

helyben maradjanak vagy ide jöjjenek letelepedni. 

Kisbodak most ilyen hely, és erre büszkék vagyunk!  



 

Fotópályázatot hirdetünk       

A Kisbodaki Vízi Kultúrház fotópályázatot hirdet 

KISBODAKI ÉVSZAKOK címmel.  

Olyan fényképeket várunk, amik Kisbodak és környéke 

természeti és épített értékeit mutatják be vagy jellegzetes 

kisbodaki életképet/eseményt ábrázolnak. A kiválasztott 

pályaművek Kisbodak község hivatalos falinaptárában, 

honlapján és a Kisbodaki Vízi Kultúrház digitális és 

nyomtatott anyagaiban kerülnek felhasználásra.  

Díjazás:  

1. helyezett: 25 ezer forint 

2. helyezett: 20 ezer forint 

3. helyezett: 15 ezer forint 
 

Pályázati feltételek:  

• Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell 

lenniük. Csak saját, a pályázó által készített olyan alkotás 

nevezhető, ami más fotópályázaton nem volt díjazott. 

• Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton, 

de nem számít manipulációnak a szokásos fotográfiai 

korrekció (színek, tónusok, fényerő, perspektíva 

beállítása, kép megvágása). 

• A képek legalább 6 MB méretűek lehetnek, JPG 

formátumban. A képtömörítési minőség 100 %-os. 

• A pályázó köteles csatolni a fotón szereplő 

személyek hozzájárulását a felvétel elkészítéséhez és 

felhasználásához. Erre tömegfelvétel esetén nincs 

szükség.  

• Egy pályázó legfeljebb 15 pályaművet küldhet be. 

• A pályázó hozzájárul, hogy a kiválasztott 

pályaműve Kisbodak község hivatalos falinaptárában, 

honlapján és a Kisbodaki Vízi Kultúrház digitális és 

nyomtatott anyagaiban felhasználásra kerüljön. 

Beadási határidő: 2020. október 31.  

A pályaműveket – méretük miatt – fájl megosztó 

szolgáltatással a vizikulturhaz@kisbodak.hu e-mail címre 

kell megküldeni. Az eredményhirdetés 2020. 

novemberében várható. 

A Kisbodakért Alapítvány 

támogatására a személyi 

jövedelemadó 2018. évi 

felajánlásából összesen 168.790 

Ft érkezett a magán-

személyektől.  

Az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki a 

támogatásért! Ezt az összeget egy kisebb 

rendezvénysátor beszerzéséhez használtuk fel.  

 

Kék kukák beszerzése 

Egy újabb közérdekű téma. A háztartási hulladék 

szelektív gyűjtésére szolgáló edények beszerzése óta 

bizony sok év telt el. Több ingatlan gazdát cserélt 

Kisbodakon, az új lakók közül többen igénylik az ún. kék 

kukákat. Egy térségi pályázat eredményeként sikerült 

újabb edényeket beszerezni. Kisbodakon összesen 5 

darab 240 literes és 5 darab 120 literes kiosztására van 

lehetőségünk. A szolgáltató megadta, hogy melyiket 

melyik új háztartás igényelheti. A lényeg, hogy azok a 

jogosultak kérhetnek kék edényt, akik kommunális 

(fekete vagy szürke kuka) szemétszállítási szerződéssel 

rendelkeznek és nincs díjhátralékuk. Érdeklődni az 

ügyfélfogadási időben (személyesen Kisbodakon 

hétfőnként 14 és 16 óra közötti időben) vagy az 

iktatas@darnozseli.hu vagy a +36 30 445 1217 

telefonszámon lehet.  

Megújul a közösségi házunk 

 

Tizennyolc éve épült a kisbodaki közösségi ház. Már az 

elődje is sok-sok szép emlékű rendezvénynek adott 

otthont, de az új épület modern és környezetbe illő 

stílusával a falukép meghatározó eleme lett. Sajnos az 

építés idején a hőszigetelés nem fért bele a 

költségvetésbe. A külső homlokzatok igazán 

esztétikusak. A tervező és a kivitelező – a kisméretű 

téglák újra hasznosításával – igyekezett a régi 

kultúrházból értéket is átmenteni. Ezzel kívánt emléket 

állítani az előző épületnek.  

Most, 2020-21-ben egy nyertes pályázat eredményeként 

lehetőségünk nyílik hőszigetelni és kívülről felújítani az 

épületet. Ez három okból jó dolog: egyrészt 

takarékoskodunk az energiával, utat nyitunk a 

fatüzelésnél korszerűbb hőtechnológia előtt, továbbá 

újjávarázsoljuk a külső megjelenést. Az energetikai 

előírások miatt azonban el kell búcsúznunk a pattintott 

tégla berakások jelentős részétől. Ezt mindannyian 

(megrendelő önkormányzat, tervező, kivitelező, 

használók) sajnáljuk, de a látványt be kell áldoznunk a 

technológia és a jog oltárán. Azért lehet, hogy kitalálunk 

majd valamit erre is       

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 135 példányban. 

vizikulturhaz@kisbodak.hu
mailto:iktatas@darnozseli.hu
mailto:polgarmester@kisbodak.hu
http://www.kisbodak.hu/


 
Folytatódik fecske-programunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanda, Marci és Csongor kirepült a fészekből: 

beköltöztek József Attila utcai, vadonatúj családi 

házukba. Így felszabadul egyik ifjúsági apartmanunk.  

Várjuk ide azokat a kisbodaki vagy környékbeli fiatalokat, 

akik szeretnének Kisbodakon letelepedni, de ehhez egy 

kis időre, gyűjtögetésre van még szükségük.  

Amit kínálunk: 

• azonnali beköltözési lehetőség; 

• kedvezményes bérleti díj; 

• a rezsiköltséget a bérleti díj tartalmazza; 

• akár öt éves bérleti lehetőség; 

• letelepedéskor 200.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatás; 

• gyermek születésekor 50.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatás. 

Az igény benyújtásához adatlap kérhető a 

polgarmester@kisbodak.hu e-mail címen. További 

információ: Timár Gábor polgármester +36 30 216 6763 

telefonszámon. 

____________________________________________ 

 

Blaskó Mária: JÓ TANÁCS 

Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni, 

Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni. 

Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek, 

Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek. 

Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága, 

Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára. 

Hallgassátok szíveteknek mit súg a Jóisten, 

Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen. 

Zárszó: néhány gondolat a Vízi Kultúrházról 

Többen kérdezik, hogy miként is fog működni az egykori 

gátőrházunk, mi lesz ott. Utóbbiról már a tervezésnél 

határozott elképzelésünk volt: turisztikai információs és 

pihenőhely, kenu- és kerékpár kölcsönző, oktatószoba, 

sportöltöző – és természetesen az ezeket kiszolgáló 

helyiségek. Ezek mára mind rendelkezésre állnak, a 

berendezésük folyamatban van.  

Az intézmény fizikai működtetését az első évben az 

önkormányzatunk végzi. Célunk a tapasztalatszerzés 

annak érdekében, hogy felelősen tudjunk dönteni az 

üzemeltetés végleges módjáról. A szakmai tartalom-

fejlesztésre és programszervezésre együttműködési 

megállapodást kötöttünk a Duna-Régió Víziturisztikai 

Szövetséggel. Ez azonban nem jelenti e szervezet 

kizárólagosságát a szakmai működtetésre. Civil 

szervezeteink számára mindig nyitott a ház! Magáncélú 

rendezvények helyszínéül azonban nem tervezzük kiadni 

az épületet. 

Az első próbaévben még sok feladat áll előttünk: ki kell 

alakítani a kenuk, evezőlapátok, mentőmellények, 

valamint a kerékpárok biztonságos tárolására szolgáló 

helyet. Fásítunk-parkosítunk, felállítjuk a szabadtéri 

színpadot. Informatikai fejlesztést végzünk. Terveink 

között szerepel egy olyan fedett terasz megépítése, ami 

külső oktatóhelyként szolgál, de lehet majd itt étkezni is.  

A Kisbodaki Vízi Kultúrház tehát egyrészt kiszolgálja a 

helyiek és környékbeliek természetközeli kikapcsolódási, 

(vízi)sportolási igényeit, másrészt lehetőséget nyújt a 

turisták számára egy kis pihenőre. Az intézmény vezetője 

és gondnoka – többi feladata mellett – a 2021-től már 

kötelezően foglalkoztatandó közművelődési szakember 

lesz. Jövőre is sok szeretettel várjuk a kisbodakiakat!  

Timár Gábor 
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