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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Újra éled a természet, egyre szebbek a kora tavasz 
első virágai és erőteljesebbek a Nap sugarai. Múlik 
a tavaszi fáradtság és megjön az életkedv is. 
Tervezgetjük, milyen extra növényekkel ültetjük 
tele kertünket, mikor és hogyan vágjuk vissza 
fáinkat, fiatalítjuk a szőlő venyigéit, hogy azok 
egészséges, szép terméseket hozzanak, melyek az 
ide befektetett munkánkat hálálják meg. Nőnap 
alkalmából egy-egy szál virággal, kis ajándékkal 
köszöntjük lányainkat, asszonyainkat, közben az 
elmúlt hónap történéseiről szóló rövid 
beszámolókat, a közeljövőben várható, 
kötelezettségeinkre vonatkozó felhívásokat osztunk 
meg ezúttal is. 

 
Virágkosár a szebbik nem valamennyi 

képviselője részére 
 

 
Csiripiszli – hagyományos böjti édesség 

A Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 
Egyesület illetékességi területéről keressük 
azokat a térségi tradicionális ételeket, 
gasztronómiai sajátosságokat, szokásokat, 
amelyek az év bármely egyházi ünnepéhez 
kötődnek. Pályázni 2015. március 31-éig 
lehet térségi, helyi hagyományos ételek 
receptjével és elkészítési módjával, illetve 
egy rövid leírással arról, mely egyházi 
ünnephez kötődik. 
A beküldött legjobb recepteket, helyi 
értékeket összegyűjtjük, bemutatjuk és 
népszerűsítjük egy térségi értékleltár 
kiadványban. 

 
Február 24-én tartotta éves közgyűlését a 
LEADER Egyesületek Szövetsége (LESZ) a 
Somogy megyei Tabon. Délelőtt folyamán 
előadásokat hallhattunk a 2014-2020 
programozási időszakot érintő fontosabb 
kérdésekről. A LEADER program jövőjéről, az 
átmenet feladatairól Kis Miklós Zsolt agrár- és 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár beszélt, majd 
a LEADER tervezéssel kapcsolatos tájékoztató 
került terítékre. Milyen volt a LEADER módszer 
szerepe a vidékfejlesztésben, a 
munkahelyteremtésben, és mi ennek az innovatív 
hozadéka? Erről 3 munkaszervezet-vezető 
osztotta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. A 
délutáni közgyűlésen az elnökség számolt be 
tevékenységéről illetve a 2015. év költségvetést 
fogadták el. 

 

 
 
A rendezvényen Egyesületünket Eller Gizella 

elnök és Tóth Zsuzsanna képviselték. 
 



Az SZMSLE március 10-én tartotta soron 
következő közgyűlését, melynek alkalmával 
elfogadta alapszabályának módosítását és 
döntött a 2013. évi. V. törvény szerinti 
továbbműködéséről is. A 9 fős elnökségbe a 
korábban lemondott két tag helyett újakat is 
delegált a legfőbb döntéshozó szerv. A 
napirendi pontok sorában elfogadtunk a 2014. 
évről készített beszámolót illetve a hozzá 
kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, valamint a 
2015. év költségvetését. Egyéb pontok között 
pedig a közeljövő feladatairól, teendőiről esett 
szó illetve néhány pályázati információt 
osztottunk meg a jelenlévőkkel. 

 

 
 

Az egyesület közgyűlésén részvevőinek egy 
csoportja 

Tájékoztatjuk Tisztelt Projektgazdáinkat, hogy az MVH honlapján megjelentek a 28 és 29 
számú közlemények, melyek a 2015. február 17. – március 19. között - KIZÁLÓLAG 
ELEKTRONIKUS ÚTON - benyújtható monitoring jelentésekkel kapcsolatos tudnivalókat 
foglalják össze. Kérjük Önöket, tegyenek eleget jelentési kötelezettségüknek. Amennyiben 
segítségre van szükségük, készséggel állunk rendelkezésükre.  
 
Településeink - Kisbodak: Valaha 
Nagybodakkal együtt alkotott egy községet, 
amelyet a hatalmas áradások szakítottak szét. A 
Duna mellékágaiban az ide látogatók 
horgászhatnak, csónakázhatnak, nyáron 
sátorozóhely működik, melyhez egy szépen 
kialakított camping és szabadstrand tarozik. 
Kisbodak földrajzi helyzete és természeti 
adottságainak köszönhetően ideális választás a 
pihenni vágyóknak, akik szeretik a természetet, a 
túrákat, a vizet, a csónakázást, a fürdést. A falu 
nagyon gazdag hagyományokban és 
szokásokban. Ez a község viszonylagos 
elzártságával magyarázható. A szokások közül 
érdemes megemlíteni a Balázs-járást, a Pünkösdi 
királyné-járást, a Szent Család járást, valamint a 
még ma is élő lakodalmas szokásokat. A község 
nevezetessége a falu közepén álló kőkereszt, 
melyet a földesúr neje, Khuen Mária grófné 
állíttatott 1817-ben. A hagyomány szerint 
eredetileg templomot akart építtetni, de erről 
lebeszélték attól félvén, hogy az utódoknak sokba 
kerül majd a fenntartása.  

 
 

Harangláb a falu 
központjában 

 
 
1993-ban épült fel 
a falu modern 
temploma, Becker 
Gábor és B. 
Greskovics Klára 
tervei alapján. A 
templomot Szent 
Balázs és Szent 
László tiszteletére 
szentelték fel 
1993. szeptember 
5-én. A falu 
környéke gazdag 

természeti értékekben, a település határában 
elterülő Pálffy-erdő a Szigetközi Tájvédelmi 
Körzet része. (Forrás: kisbodak.hu) 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
 

- március 15: Nemzeti Ünnepünk 
- március 28: Csillagzarándoklat Frauenkirchenbe 
- április 05: Locsolóbál Kimlén 

 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
Virágvasárnap egyházi szertartása: b_r_as_en_e_é_ 

 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: meghatalmazás 

 
Köszönjük, hogy a fák metszése mellett szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson bennünket legközelebb is. 

Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, készítsük el közösen nemzeti ünnepünk kokárdáját. 
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