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Kedves Olvasó! 

Az idei év se volt könnyebb, mint az előző. S nem kell 
nagy bölcsesség hozzá: a következő esztendő még 
bizonytalanabb lesz. A környezeti-társadalmi változások 
nagyon is kihatnak a települési közösségek, az 
önkormányzatok lehetőségeire. Míg a 2014-2020-as uniós 
pénzügyi ciklus és a Magyar Falu Program a lehetőséget 
teremtette meg a vidék számára, a pandémia, a 
szomszédban zajló háború és annak következményei 
árnyékot vetnek a fejlődésre. A kínálkozó lehetőségekkel 
az elmúlt években maximálisan élt Kisbodak. A 
nehézségek idején pedig szolidárisak vagyunk a 
nélkülözőkkel és mi magunk is nadrágszíjat szorítunk.  

Az energiaválság idején – gondolkozunk, s előre 
menekülünk. Észszerűsítjük a fűtési költségeket. Az 
orvosi rendelőnek, az önkormányzati irodának, a 
szertárnak és az ifjúsági lakásoknak helyet adó 
községházát továbbra is a modern, kondenzációs 
gázkazánnal fűtjük. Az elvégzett korszerűsítés 
(hőszigetelés, ajtócsere, világítás) eredményeként 
bevállalható a földgáz többletköltsége. A közösségi háznál 
azonban hátralépünk egyet: annak ellenére, hogy tavaly 
gázfűtésre állítottuk át az intézményt, a megtartott 
fatüzelésű kazánnal fűtjük ki az épületet. A gázfűtést csak 
temperálásra használjuk, biztosítva a minimum 10 C fok 
hőmérsékletet. Az önkormányzati és közösségi 
rendezvényeket azonban a hagyományos fűtéssel 
hiánytalanul megtartjuk, sőt helyet adunk a szomszédos 
településekről az energiaválság miatt kiszoruló 
foglalkozásoknak is! Kisbodak nem zár be! 

Hogy ezt a jövőben is képesek legyünk biztosítani, 
tűzifa kell. Önkormányzati tulajdonú területeinken 
rendelkezésre áll a hasznosítható faanyag. A letermelésre 
és feldolgozásra a munkaerőt a tél folyamán toborozni 
fogjuk. E nehéz időkben várjuk majd a kisbodaki erős 

kezeket! Összefogunk, mint mindig       

Személyi változás is kihívás elé állította 
önkormányzatunkat. Falugondnokunk, Kertész Ferenc  
– elhúzódó betegsége okán – a 2022. évben nem tudott 
dolgozni. Karsai József közfoglalkoztatott ugyan 
megfeszített erővel igyekezett a zöldterület kezelési 
feladatokat ellátni, de ez nyilvánvalóan lehetetlen küldetés 
volt. Munkája támogatására több esetben is megbízási 
szerződést kötöttünk Horváth János cégével, majd Németh 
Károllyal. Úgy tűnik, jövőre is ezt az irányt kell követnünk. 

A fejlesztéseket, programokat elsősorban pályázatok 
benyújtásával igyekeztünk fedezni. Ezek mintegy 95 
százalékban sikeresek voltak. A 2022. évi eredményekről 
és a következő évi tervekről rövidesen beszámolunk.  

Timár Gábor polgármester 

 

 

Újabb kisbodaki érték a Települési és a   
Szigetközi Tájegységi Értéktárban! 

A kétezres években mozgalom indult el azzal a céllal, 
hogy a magyar nemzet értékeit összegyűjtse, értéktárakba 
rendezze, ezzel biztosítva annak megfelelő védelmét és 
nyilvántartását, valamint az utókor számára történő 
megőrzését. Az értékgyűjtemény alkalmas arra, hogy 
bizonyítsa mind a magyar nemzet állampolgárainak, mind 
a nagyvilágnak, hogy a magyarság teremtő képessége 
elismerésre méltó. A hungarikumról és a nemzeti értékről 
szóló jogszabály alapján lehet települési, megyei, tájegységi 
vagy nemzeti értékbe sorolni az arra érdemesnek talált 
különböző értéket. Ilyen megyei érték például a szigetközi 
eceteshal vagy Soós Antal, autentikus kecskedudás 
életműve vagy a hédervári Kont-fa. 

A 2021-ben megalakult Kisbodaki Települési Értéktár 
Bizottság elsőként az ún. kisutcai belterületi tavak 
felvételét kezdeményezte az értéktárakba. (Mint ismeretes, 
a korábban általános, belterületi vízborítású területek 
jelenléte ma már kuriózum a környéken. Annak 
érdekében, hogy e jellegzetes szigetközi faluképet 
megőrizzük és bemutassuk, a tavak a települési és a 
tájegységi értékek között kaptak helyet.)  

 

Idén a kemencéink váltak Szigetközi Tájegységi Értékké!. 
A XX. század közepéig a kisbodakihoz hasonló külső 
kemencék szinte minden szigetközi faluban voltak. Mára 
azonban – köszönhetően a 2015-ös újjáépítésnek – csak 
nálunk vannak eredeti módszerrel készült, használatra is 
alkalmas boglyakemencék!  

Kisbodaki Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 

2022. december hó          XV. évfolyam   1. szám 
______________________________________________________________________________________________ 
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De jó nektek! – De jó nekünk! 
Hagyomány és megújulás 

Bármerre járok, rokonaim, barátaim és ismerőseim 
körében gyakran találkozom ezzel a megjegyzéssel: „De jó 
nektek! Nálatok annyi rendezvény van! Bodakon mindig 
történik valami!” 

Ilyenkor mindig büszke vagyok kis falunkra. Valóban, a 
2022-es év (is) nagyon gazdag volt eseményekben, 
programokban. A közösségszervező, Timárné Évi és 
jómagam, a könyvtáros összefogtunk, hogy a 
hagyományosan megtartott rendezvények sorát még 
újabbakkal bővítsük, még színesebbé tegyük községünk 
lakóinak életét. Hányszor elmondtuk: „De jó nekünk! 
Hogy van kinek szervezni! Hogy sokan érdeklődnek régi 
és új programjaink iránt! Hogy tele van a közösségi ház, 
megelevenedik a tópart!” 

A teljesség igénye nélkül néhány eseményt felelevenítek.  

Hagyományos ünnepi megemlékezéseinket idén is 
megszerveztük. A Doni áttörés évfordulóján együtt 
emlékeztünk a 12 kisbodaki hős hozzátartozóival, őket is 
aktívan bevonva. Sajnos felsős gyermekünk most kevés, 
de annál lelkesebb volt a csapat! Sajnos ez évben az 1954-
es szakítás helyén csak maroknyi bodaki jött össze, pedig 
megemlékezésünket a család kezdeményezésére Pintér 
Feri bácsi visszaemlékezésével is kibővítettük. 

Március 15. ünnepét a hagyománytól eltérő módon „ültük 
meg”. Kisgyermekes családok közreműködésével 
kokárdákat és zászlókat készítettünk, verbunkot 
táncoltunk, majd kivonultunk a Kossuth és Petőfi utcák 
találkozásánál lévő játszótérre. Itt Levente elszavalta a 
Nemzeti dalt, s a kicsik örömmel helyezték el zászlóikat a 
homokozóban.  

Ipcsicsné Gönye Anikó 
évek óta szeretett 
vendég községünkben. 
Papírszínházával és 
bütyköldéjével 
elvarázsol kicsit és 
nagyot! Idén kétszer is 
járt nálunk, anyák napja 
előtt és adventben. A 
kisgyerekes családok 
nagyon aktívak, 
szívesen jöttek a 
foglalkozásokra. A 
gyerekek szájtátva 
hallgatták a mesét, az 
anyukák segítettek az ajándék-készítésben, az apukák 
meg elbeszélgettek egy kis tea vagy más itóka mellett. 
Persze a rágcsa és az önfeledt szaladgálás sem maradt el! 
Jó volt együtt lenni!  

Ugyanezt mondhatom el az idén már második alkalommal 
megrendezett „Tök jó!” családi délutánról. Közel 
negyvenen szorgoskodtak a nagy asztalnál. Faragták a 
kisebb-nagyobb tököket, színezték az őszi színezőket. A 
munka eredményéről a közösségi ház ablakába kitett 
töklámpások tanúskodtak!  

 

Idén a Könyvtári Ellátó Rendszer anyagi segítségének 
köszönhetően újra meghívhattuk az Aranykapu Zenekart. 
A koncertet nagyon élvezték még az egészen aprók is! 
Együtt énekelhetek, táncolhattak Töreky Zsuzsival. Több 
mint negyven látogatója volt ennek a rendezvénynek is! 

A nyár legnagyobb élménye volt a „Kölyökőrző hét”, 
egyszerűbb nevén „a tábor”. Idén próbálkoztunk vele 
először, de mondhatom, nagyon jól sikerült! Remélem ezt 
a gyerekek és a szülők is így érzik! Célunk az volt, hogy 
egyrészt egy hétre levegyük a szülők válláról a szünidei 
gyermekelhelyezés gondját, másrészt újszerű, érdekes és 
izgalmas programokat biztosítsunk a résztvevőknek. Első 
nap rendőrök érkeztek hozzánk, akik megismertették 
gyermekeinket a kerékpáros közlekedés legfőbb 
szabályaival. A szabályokat a közösségi ház udvarán a 
térkőre felrajzolt kerékpárúton alkalmazhatták is. Nagyok 
segítették a kicsiket, de néha a kicsik figyelmeztették a 
nagyokat, hogy nem lassítottak a zebránál. Az egész 
hétnek kedvenc időtöltése volt a biciklizés! A többi 
napokon ellátogattunk a feketeerdei vízműtelepre, ahol 
megtudhatták, hogyan kerül a víz a csapba? 
Megkóstolhatták Szigetköz kincsét, a friss vizet is. 
Ajándékokkal és élményekkel megpakolva tértünk haza.  

 

Ellátogattak hozzánk a kimlei Leader-közösség 
munkatársai, akik interaktív módon mutatták meg a 
gyerekeknek szűkebb hazánk természeti és épített értékeit, 
dalait, táncait. A végén illatos fürdő szappant is 
készíthettek. Jártunk a kisbodaki templomban, a Lipóti 
Pékség Látogatóközpontjában, egy családi állatfarmon és 
az óvári várban. Megnéztük a tanösvényt, átkelhettek 
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gyalogosként a zebrán, de a gyerekeket leginkább az új 
játszótér érdekelte. A napot közös fagyizással zártuk.  

A gyerekek szállításában a szülők, nevelők és az 
önkormányzat kisbuszát vezetve falugondnokunk és 
polgármesterünk voltak segítségünkre. Köszönet érte!  

 

Az utóbbi hetek egyik legjobban sikerült programja – 
szintén új kezdeményezésként – az adományozó szeretet 
szentjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről rendezett 
kiállítás megnyitója volt. Az ugyancsak az idei évben 
alakult Kisbodaki Kölyök Klub tagjai, fiatal szülők ezzel 
egybekötve jótékonysági süteményvásárt tartottak, 
melynek jelentős bevételét gyermekprogramokra fogják 
fordítani. Köszönjük a felajánlott süteményeket, a sok 
vásárlót, a szorgoskodást! A gyerekek részéről önfeledt 
játékkal, a felnőtteknek pedig tea és forralt bor melletti 
vidám beszélgetéssel folytatódott a délután!  

Köszönettel tartozunk az ovisoknak, iskolásoknak, és a 
legapróbbaknak, a fiatal szülőknek és az idősebb 
korosztálynak is, akik lelkesen látogatták 
rendezvényeinket! Közösen tölthettünk el egy pár ünnepi, 
vagy vidám órát!    

Azt hiszem együttléteink alkalmával a totyogóktól az 
idősekig mindenki jól érezte magát! Ezért szervezzük, 
ezért rendezzük programjainkat! Mert csak ezért érdemes!  

Bán Elvira könyvtáros 

A Kisbodakért Alapítvány közleménye 

A Kisbodakért Alapítvány részére a 2022. évre vonatkozó 
bevallásokban az adózók a személyi jövedelmükből 
összesen 151.234 Ft támogatást nyújtottak. Ezt az 
összeget a 2023. évben hagyományőrző tevékenységünkre 
fordítjuk. Köszönjük! 

Mint arról már beszámoltunk, az előző évi felajánlásokat 
eszközbeszerzésre használtuk fel.  

Kérjük, hogy 2023-ban is 
támogassák majd 
Alapítványunkat az  
SZJA 1 százalékának 
felajánlásával. Tudják, ez 
mind Kisbodak fejlődését 
szolgálja! Adószámunk: 
19111380-1-08 

 

II. Kisbodaki Dudás Nap  

Soós Antal kecskedudás tiszteletére 

 

 

A 2021-ben hagyományteremtő céllal megrendezett 

rendezvény idén is kitűnő hangulatban, informatív 

előadásokkal, hozzászólásokkal zajlott - a szakmai 

programoknak a kisbodaki közösségi ház, a 

közönségtalálkozónak pedig a tópart adott helyet. Nagy 

örömünkre a Népművészet Mestere díjjal kitüntetett 

dudás leszármazottai is eljöttek és emlékeztek az egykori 

dudásra! 

 

 

Meghívásunkra képviseltette magát a jánossomorjai Soós 

Antal Közösségi Ház, előadást tartott, majd örömzenélt 

nekünk Takács István dunaszigeti népzenész, tanár. Ismét 

velünk volt a Virtus Dudazenekar. Ők a vasárnapi 

szentmisén régi magyar himnuszunkat, a Boldogasszony 

anyánkat játszották magyar dudán: szem nem maradhatott 

szárazon! Köszönjük mindannyiuknak a közreműködést 

és a kitűnő hangulatot!  
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Karácsony üzenete 
„Messze-messze földön, valamikor régen, 

hideg istállóban, rongyos faluvégen, 

kicsi kuckójában kerek nagy világnak, 

kisfia született egy édesanyának.”  
 

Nem volt abban semmi különös, hogy egy szegény 

családból való édesanya kisfiúnak adott életet. Mivel úton 

voltak, csak egy istállóban kaptak szállást. A kisdedet 

bepólyálta, jászolba fektette. Állatok párája melegítette. 

Természetes dolog volt ez 2000 évvel ezelőtt a zsidók 

országában.   

Miért van akkor mégis az, hogy ezt a születést ennyi idő 

után is minden évben boldogan megünnepeljük?  

Mert ezen az éjszakán megnyílt az Ég. Angyalok hirdették, 

hogy maga a Teremtő Isten Fia jött le a Földre. Az Atya 

elküldte egyszülött Fiát, hogy húsvéti szenvedésével, 

halálával és feltámadásával kinyissa nekünk a 

mennyország kapuját. Mekkora szeretet lehetett a 

Mennyei Atyában irántunk, bűnös emberek iránt, hogy 

Egyszülöttjét küldte közénk, hogy jóvátegye ősszüleink 

bűnét? De Ő nem tud más lenni, mert Isten maga a 

SZERETET.  
 

Karácsony éjszakáján maga a SZERETET jött el közénk! 

Kevesen voltak akkor, akik ezt a Szeretetet befogadták. 

Mária, József, néhány pásztor, és a napkeleti bölcsek. 

Azóta milliók és milliók lettek a követői.  

Ő azt szeretné, hogy minden ember szívébe fogadja itt a 

Földön! Hogy mindenki polgára lehessen majd az Ő 

Országának! 
 

Hogyan találkozhatunk Vele ma?  

Először is a SZÓ alakjában. Tanítása által, amit az Egyház 

hirdet, s amit a Bibliában olvashatunk. Szava fényt és 

világosságot gyújt, Isten országát építi, hogy béke és rend 

lehessen a szívekben, fejekben és a világban.  

A KENYÉR alakjában. Az Oltáriszentség Krisztus 

valóságos teste és vére a kenyér és bor színében. Ha 

magunkhoz vesszük, a szentháromságos egy Isten 

szeretet-életében részesülhetünk.  

Az EMBER alakjában. Ha embertestvéreinket szeretet-

szolgálatunkkal gazdagítjuk – amire a mai háborús és 

válságos időkben nagy szükség van –, mi is gazdagabbá 

válunk lélekben.  

Aki karácsonykor befogadja a SZERETETET, aki engedi, 

hogy hogy belételjesüljön Jézus Krisztus, aki engedi, hogy 

megváltsa őt, az egész évben részesülhet karácsony 

örömében és békéjében! 

Egyházközségünk falunk minden lakójának szeretne 

segíteni Jézus megismerésében, befogadásában!  
 

• A templom előtti állandó Betlehemünk szépen 

kivilágítva várja, hogy megcsodálhassuk 

karácsony éjszakájának szereplőit, segítse 

elképzelni a több mint 2000 évvel ezelőtti születés 

történetét.  

• Karácsonyig minden nap délután 4 órakor 

elkísérjük Máriát és Józsefet a szállás-keresésben. 

A „Szent Család-járás” imádságát a 

templomban tartjuk, amihez még lehet 

csatlakozni!  

• December 24-én este 6 órakor indulunk a 

templom elől a hagyományos „Karácsonyi 

ínekülísre”. Szeretettel hívjuk és várjuk 

községünk valamennyi lakóját! Jó lenne, ha 

többen lennénk, ha nem merülne feledésbe ez a 

szép hagyomány! Azok a családok, akiknek még 

nincs meg az énekek szövege, kérhetik a 

templomban vagy az „ínekülís” előtt. 

• Az „éjféli mise” este fél kilenckor kezdődik 

templomunkban. Előtte 20.1o órától Ármin, 

Boglárka, Emese, Émi, Lana és Levente 

pásztorjátékkal, Edina, Emőke, Flóra és Luca 

versekkel, zenével, énekkel köszöntik a 

betlehemi Kisdedet. Dunaremetén fél 8-kor, 

Püskin fél 10-kor, Halászin éjfélkor lesz az éjféli 

mise.  

• December 25-én, Nagykarácsony napján, 26-án, 

Szent István diakónus és vértanú ünnepén, 

valamint január 1-jén, Újév napján, Szűz Mária 

Isten anyja ünnepén reggel 8 órakor kezdődik a 

szentmise templomunkban. 
 

Községünk 

minden 

lakójának 

kívánjuk a 

várakozás 

idejére és az 

ünnepre is a 

Betlehemi 

Gyermek 

békéjét, 

örömét és szeretetét! 
 

Szilágyi Domokos: KARÁCSONY 

A puha hóban, csillagokban, 

az ünnepi foszlós kalácson 

láthatatlanul ott a jel, 

hogy itt van újra a karácsony. 

Mint szomjazónak a pohár víz, 

úgy kell mindig e kis melegség, 

hisz arra született az ember, 

hogy szeressen és szeressék. 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 

ne ünnepi foszlós kalácson, 

ne díszített fákon, hanem 

a szívekben legyen karácsony. 
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