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Kedves Olvasó! 

Gondolkodtunk azon, jelen helyzetben megjelentessük-e 
tavaszi lapszámunkat, vagy csak Kisharangban adjuk 
közzé aktuális híreinket. Többen is jelezték, hogy várják a 
bodaki újságot, így hát összeállítottunk egy rövidet. 

A koronavírus-járvány és a védelmi intézkedések továbbra 
is kitöltik mindennapjainkat. A legrosszabb ebben az 
időszakban talán a bizonytalanság. Nem tudjuk, mikor ér 
véget a járvány harmadik hulláma, mikorra szervezhetünk 
családi és közösségi programokat. Mindenesetre 
önkormányzatunk összeállította az éves rendezvény-
naptárt – bízva abban, hogy tavasz végére, nyár elejére már 
szabadon megtarthatjuk rendezvényeinket. 

Az első ezek sorában a Kisbodaki Vízi Kultúrház avatása 
lehet. Május 14-én, pénteken a hivatalos átadó ünnepségre 
várjuk a kisbodakiakat, 15-én, szombaton pedig termelői 
vásárral egybekötött, zenés-táncos, bográcsozós, evezős 
családi napot tartunk. A beharangozó plakátot az újságban 
megtalálja a kedves olvasó. Sok szeretettel várunk 
mindenkit a kisbodaki gátőrházba és udvarára! Reméljük, 
kegyes lesz hozzánk a Teremtő, és engedi megtartani a 
rendezvényünket! 

 

Terveink szerint ismét lesz az élő zenés Kisbodaki Korzó, 
gyermek- és családi nap a tóparton, de nem maradhat el a 
hagyományos Szent Kristóf Nap és a Kemencenap sem! 
Folytatni szeretnénk az érdekesebbnél érdekesebb 
előadásokkal fűszerezett Szigetköz Jártassági 
Tanfolyamunkat, méghozzá sok-sok vízítúrával, 
élménnyel! Mindenről tudósítani fogunk az 
önkormányzati és vízi kultúrház honlapján és közösségi 
oldalán: 

http://kisbodak.hu/ 
http://vizikulturhaz.kisbodak.hu/ 

https://www.facebook.com/kisbodak 
https://www.facebook.com/vizikulturhaz 

 

COVID-19: aktualitások 

 

Felkérjük a lakosságot az országos járványügyi szabályok 
mindenkori betartására! Kérjük, kövessék a híradásokat, 
akár a kisbodaki honlapon is! Nem adunk ki helyi – a 
kormányénál esetleg szigorúbb – rendelkezést, de tudni 
kell, hogy az állami intézkedések Kisbodakra is 
vonatkoznak. 

Kérjük továbbá, hogy tartsák be a háziorvosi utasításokat, 
tanácsokat! Kivonat a háziorvosi körzet közösségi 
oldalának március 7-i bejegyzéséből: 

Tisztelt Betegeink ! 

JÁRVÁNY VAN! Rosszabb, mint valaha: gyorsabban 
terjed, és súlyosabb tüneteket okoz, mint korábban ! 

MIT TEHET ÖN ? 

-Maradjon otthon, ha lehetséges! Tartsa be a 
járványügyi intézkedéseket ! 

-Regisztráljon védőoltásra ! 

PÁR HÉTIG NINCS: 

-kontrollos beutaló 
-jogosítvány-hosszabítás, közgyógy. igazolás, 
rokkantsági beutaló, semmi adminisztratív feladat 
-csecsemő-tanácsadás, gyermekkori kötelező 
védőoltások beadása -várhatóan 2 hétig- szünetel 

Üdvözlettel: 
dr. Edelmayer Edina 
háziorvos 

 
Hangsúlyozzuk, hogy továbbra is érvényes: aki betegnek 
érzi magát, ne menjen automatikusan a rendelőbe, hanem 
előtte telefonáljon: 

dr. Edelmayer Edina háziorvos:  06 20 448 1266 
Kalocsai Andrea asszisztens:  06 30 239 4411 

A receptek felíratása továbbra is telefonon történjen! Az 
orvosi rendelőben egyszerre csak egy beteg tartózkodjon! 

 

http://kisbodak.hu/
http://vizikulturhaz.kisbodak.hu/
https://www.facebook.com/kisbodak
https://www.facebook.com/vizikulturhaz
https://www.facebook.com/P%C3%BCski-Lip%C3%B3t-Kisbodak-Dunaremete-H%C3%A1ziorvosi-Szolg%C3%A1lata-111675437139937
https://www.facebook.com/P%C3%BCski-Lip%C3%B3t-Kisbodak-Dunaremete-H%C3%A1ziorvosi-Szolg%C3%A1lata-111675437139937


 

2020-as eredmények, 2021-es tervek 

Tavaly, a Magyar Falu Program (MFP) támogatásával 
sikerült hőszigetelni és külsőleg megújítani a közösségi 
házunkat. 

 

Idén folytatjuk korszerűsítést: gázfűtéssel látjuk el az 
épületet. Továbbá pályázatot nyújtunk be az udvar 
térkövezésére, kapu felállítására és a tetőtér egyik kisebb 
helyiségét szeretnénk használhatóvá tenni. Utóbbi – 
amennyiben nyer a pályázatunk – a kisbodaki fiatalok 
számára szolgálhat klubhelyiségül. 

A közösségi ház alsó szintjén a kistermet is sikerült 
megújítanunk: teljes festés után a korábbi rendezvényeket 
bemutató tablók is megszépültek. Köszönet érte Etinek, 
Ferinek és Józsinak! 

Megérkezett a szintén MFP-támogatással beszerzett 
falubuszunk, egyúttal elindult a szociális falugondnoki 
szolgáltatásunk. (Erről a legutóbbi Kisharangban adtunk 
tájékoztatást.) A járványhelyzetben különösen szeretnénk 
segíteni rászorulóknak az oltásra regisztrálás, a 
hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és az oltásra szállítás 
terén. Kertész Ferencné Eti elérhető hétköznap a 06 30 114 
0792 telefonszámon, a falugondnok@kisbodak.hu e-mail 
címen és – természetesen – a faluban személyesen.  

 

 

 

Tavaly az államtól önkormányzati tulajdonba vett 
Felszabadulás utcát és a töltés felőli szakasz járdáját 
újítottuk fel. 2021-ben az utcában a járda még hátralévő 
betonos szakaszát fogjuk elkészíteni, továbbá a faluháztól 
Varga Jánosékig szintén a járdát felújítani. 

 

A kivitelezés osztrák-magyar együttműködéssel valósult 
meg. 

 

Költségvetésünkbe beterveztük a hivatali épülettel 
szemközti részen néhány parkoló kialakítását is, hogy 
segítsük a szerdánkénti orvosi rendelésre autóval 
érkezőket. Indokolja a fejlesztést az is, hogy az ifjúsági 
apartmanok lakói is rendelkeznek gépkocsival; meg kell 
oldani az ő járműveik elhelyezését is.  

Tavasszal – MFP-pályázatból – folytatjuk a temető hátsó 
kerítését, valamint murvás parkolót alakítunk ki a temető 
egykori iskola felőli részén. Néhány murvás parkolót a Kis 
utcai tavaknál is létrehozunk.  

Jövő évi terveink között szerepel az Arany János és a 
Kossuth Lajos utcák még fel nem újított részének 
megépítése és az Arany és Tőzike utcai járdák felújítása. 
Erre már kidolgoztuk támogatási kérelmünket, várunk 
annak elbíráslására. Lakossági kérés okán a régi bolt 
melletti zsákutca megépítése még várat magára. 

Új lakóink vannak az egyik fecskelakásban Mónika és 
Norbert. Ők Mosonmagyaróvárról költöztek ki hozzánk, 
szeretnének majd Kisbodakon letelepedni. 
Önkormányzatunk e törekvésüket kedvezményes bérleti 
díjjal támogatja. 

mailto:falugondnok@kisbodak.hu


 

Anyakönyvi hírek - 2020 

Újszülöttek: 

❖ Hegedűs Ágnes (2020.01.29.) 

❖ Varga Balázs (2020.05.27.) 

❖ Varga Dávid (2020.07.01.) 

❖ Világi Noémi (2020.09.19.) 

Friss házasaink: 

❖ Bertalan Nikoletta és Tóth Trisztán (2020.06.20.) 

❖ Duskievicz Dorina és Hancz Péter (2020.09.04.) 

Akik örök nyugalomra tértek: 

❖ Markó János (2020.01.05.) 

❖ Rubint Júlia (2020.06.07.) 

❖ Czeferner Lajosné (2020.06.23.) 

❖ Légrádi István (2020.06.24.) 

❖ Madarász Györgyné (2020.07.31.) 

❖ Szakál Benedekné (2020.09.08.)  

Kedves Ifjú Szülők! 

A gyermekszületés nagy boldogság a családban! Mi a faluban 
pedig együtt örülünk Veletek. Ezt úgy fejezzük ki, hogy fából 
készült gólyát adunk nektek. Kérünk Benneteket, hogy a 
gólyát a gyerkőc egy éves korában adjátok vissza, hogy felújítva 
más is örülhessen neki! Ha nem kéritek, azt is jelezzétek 
bátran, nem probléma. Amennyiben elfogadjátok, akkor azt 
kérjük, hogy becsüljétek meg: az utcáról jól látható helyre 
tegyétek! Ha netán megsérül, szóljatok, megjavítjuk. 
Köszönjük az együttműködést! 

 

Alapítványunk felhívása 

Kérjük, idén is támogassa a Kisbodakért Alapítványt 
személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával! 

 

Köszönjük minden támogatónak a személyi 
jövedelemadója 1 %-át! A 2020. rendelkezési évben 168 
790 Ft érkezett Alapítványunk számlájára a NAV-tól. Ezt 

az összeget az új fűnyíró traktorunk önrészéhez 
használtuk fel.  

Idén is várjuk a támogatásokat, amit Kisbodak szépítésére, 
fejlesztésére fogunk felhasználni, az Alapító okiratunknak 
megfelelően. 

 

A Kisbodaki Vízi Kultúrház avatása és 
nyitó rendezvénye 
 
2021. május 14-15-re tervezzük és szervezzük a néhai 
gátőrház újjászületésének megünneplését. 
 
Pénteken a hivatalos, sajtónyilvános átadó ünnepség lesz. 
Program: 
 
  9:00 –  9:30:  Érkezés, regisztráció 
  9:30 –  9:35:  Köszöntő. Timár Gábor, Kisbodak 

község polgármestere 
  9:35 –  9:45:  Tájékoztató a projekt létrejöttéről és 

céljáról. Klemencz Henrik, a Duna-Régió 
Víziturisztikai Szövetség szakmai alelnöke 

  9:45 –  9:55:  A beruházás jelentősége a térségben. Dr. 
Nagy István agrárminiszter, országgyűlési 
képviselő  

10:05 – 10:15:  A Kisbodaki Vízi Kultúrház ünnepélyes 
átadása és Kerekes István fotóművész állandó 
tárlatának megnyitója. 

 
Szombaton nyitott családi napot tartunk a gátőrház 
udvarában, mégpedig sok-sok programmal, minden 
korosztály számára! 

 

A rendezvényekre szeretettel várunk mindenkit!!! 



 

Településképi előírások 

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

5/2018. (V.8.) önkormányzati rendelete (továbbiakban 

Rendelet) szól a településkép védelméről. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy e jogszabály előírásait Kisbodak 

közigazgatási területén minden építési tevékenység 

végzése során kötelező betartani! A Rendelet és az 

ajánlásokat, útmutatókat tartalmazó Településképi 

Arculati Kézikönyv az önkormányzati irodán, valamint a 

település hivatalos honlapján rendelkezésre áll, illetve 

elektronikus levélben el is kérhető a 

polgarmester@kisbodak.hu címen. 

A Rendelet az építésekre és az átépítésekre is vonatkozik. 

Meghatározza például az egyes övezetekben 

• az építményekre előírt anyaghasználatot, 

• a homlokzatok és nyílászárók színét, 

• a tető hajlásszögét, anyagát, színét, 

• a kémények, cégtáblák előírásait, 

• a kerítés anyagát, formáját. 

A védett építményekre szigorúbb szabályok érvényesek.  

A Rendelet 5.§-a alapján a rendeletben foglalt 

településképi követelmények teljesülése érdekében a 

polgármester szakmai konzultációt biztosít. Kérünk 

mindenkit, aki építést, újjáépítést, külső átalakítást tervez, 

egyeztessen előtte a polgármesterrel! 

A társadalmi együttélés kisbodaki 

szabályai 

Az elmúlt évek tapasztalata tette szükségessé, hogy néhány 

olyan viselkedésformát, ami a faluközösségünkben 

természetes kellene, hogy legyen, írásba kellett foglalnunk. 

Így született meg Kisbodak Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 4/2018. (IV.27.) önkormányzati 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól.  

Leírjuk többi között,  

• mikor nem illik zajkeltő tevékenységet (munka, 

hobby) végezni,  

• mikor tilos kerti hulladékot égetni,  

• hogyan kell rendben tartani a portánk körüli 

közterületet,  

• milyen szabályok szerint tarthatunk állatot a ház 

körül,   

• mit tegyünk a keletkező hulladékkal, 

• hogyan parkolhatunk a faluban. 

Kérünk minden ingatlantulajdonost a vonatkozó  

– egyébként magától értetődő – szabályok betartására! 

Szeretnénk az előírásokat kivonatosan szlovák nyelven is 

közreadni, a Szlovákiából Kisbodakra beköltöző kedves 

lakótársainknak. 

Húsvét 

Ebben az esztendőben a kereszténység legnagyobb 

ünnepe, a húsvét április negyedikére esik. Ez a nap ugyanis a 

tavaszi napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő első 

holdtölte utáni vasárnap. A katolikus egyház évszázadok 

óta ekkor ünnepli Jézus feltámadását.  

Mi keresztények örülünk, ujjongunk ezen a napon. Valaki 

– Jézus Krisztus, az Isten Fia – megtette mindazt, amit 

előre megmondott. Szenvedett, szörnyű kereszthalált halt, 

de harmadnapra feltámadt, újra él! És mindezt értünk, 

bűnös emberekért, hogy ha elfogadjuk, megtartjuk az Ő 

tanítását, Vele lehessünk a Mennyben!  

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan 

botrány, a pogányoknak bolondság, de a meghívottaknak Krisztus, 

Isten ereje és Isten bölcsessége.” (1Kor1,23-24) 

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.  

 

Sajnos a lap megjelenésekor még nem tudjuk, hogy a 

pendémiás helyzetben miként tarthatók meg a húsvéti 

szertartások, egyáltalán templomaink nyitva lesznek-e. A 

híveket erről egyházközségünk később tájékoztatja. 

 

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, 

https://www.facebook.com/kisbodak 

Megjelenik 135 példányban. 
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