
Csiripiszli 
 

Hozzávalók:  
Élő biobúza, teljes kiörlésű búzaliszt 

Elkészítés módja 
A tiszta, egész szemű búzát ki kell rakni egy 

edénybe ázni, úgy hogy a víz teljesen ellepje. Így 

áll egy napig. Utána ezt a vizet leöntjük és legalább 

háromszor átmossuk tiszta vízzel. Így kapjuk meg 

a teljesen tiszta búzát. Ezt a tiszta búzát kb. há-

rom centiméter vastagon kiterítjük. Lehet csírázta-

tó tálba, állandó nedvesen-tartással. A búza meg-

felelő hőmérséklet mellett gyökérzetet és csírát 

növeszt.(kb. 4-5 nap) A csírát összekeverjük vízzel 

(ellepje), majd ledaráljuk (turmixoljuk, de ekkor            

a gyökerek hajlamosak feltekeredni a turmix szárá-

ra). A kapott anyagot rövid állás után leszűrjük. 

Erre a fehér lötyire van szükségünk. Belekeverünk 

annyi lisztet, hogy palacsintatészta sűrűségű         

legyen, amelyet jénai-tálba töltünk. A sütőben 

közepes hőmérsékleten elkezdjük sütni. A hőfok 

nagyon fontos, mivel a masszának bugyognia kell, 

nem csak hirtelen kisülnie. A sütés (bugyogtatás) 

akár 2-3 óráig is eltarthat. Kihűlve fogyasztható.  

Húsvéti receptek 

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavaszvárás ünnepe is, 
amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.             
Az eredetileg zsidó ünnep (héberül pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás 
ünnepe volt.  A Biblia szerint Jézus – nagypénteki keresztre feszítése után –                 
a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettes áldozatával megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával győzelmet aratott a halál felett. Húsvétkor ér véget                
a negyvennapos nagyböjti időszak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség  
idején tartott, a természet újjászületésén örvendő termékenységi ünnepekkel is. 

1. évfolyam 1. szám 2010. április Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes, 
információs havi lapja. Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139.                            
Felelős kiadó: Szabóné Szűcs Ildikó polgármester. Szerkesztő, design, nyomdai munkák: Tóthné Meleg Erika.                                                     
A Markotabödögei Újság teljes terjedelmében olvasható a www.markotabodoge.hu weboldalon! 

Markotabödögei  
Újság 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 
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Locsolóversek 
 

Locsolni jöttem, nem titkolom,  
Szép szokás ez, úgy gondolom.  

Múljon vizemtől a téli álom,  
Bizony most én ezt kívánom.  

Ha a hatása múlik is esztendőre,  
Ígérem, itt leszek jövőre.  
S nem adok az illendőre,  

Locsolok kérdezés nélkül, nyakra, 
főre. 

 
 

E szép ajtón bekopogék,  
Ha nem bánják, locsolkodnék  

Öntök asszonyt lányával,  
Várok tojást párjával.  
Ha pedig sajnáljátok,  
Mindjárt porrá áztok,  

Mert kölni helyett  
Vizet öntök rátok! 

 

Húsvét ünnepéhez kevésbé tartozik az ajándé-
kozás szokása, de nem teljesen mellőzött,   
hiszen a lányok-asszonyok megajándékozzák az 
őket húsvéthétfőn meglocsoló fiúkat-férfiakat. 
Szeretünk adni és szeretünk kapni is. Szegé-
nyebb, kevesebb az, aki nem tud, nem akar 
elfogadni. Egyszerűnek tűnik ez a megállapítás, 
mégsem látjuk át mindig. Elfogadni ugyanis 
nem mindig könnyű. Sokszor érezzük magun-
kat adósnak olyan esetben is, amikor nem vár-
nak tőlünk viszonzást. Legyen szó ajándékról, 
segítségről, gesztusról, figyelmességről. Pedig 
ennél nagyobb dolgok is történnek velünk: nem 
könnyű elfogadni a házastársaknak egymást, 
illetve egymás családját, rokonságát. Nem köny-
nyű elfogadni a gyermeknek a szülőt, a szülő-
nek a gyermeket, stb. Nagy adag szeretetre, 
türelemre van szükségünk egész életünkben, 
hogy másokat elfogadjunk – és tegyük hozzá, 
másoknak is ugyanerre van szüksége velünk 
szemben. S mivel a bűn megrontotta természe-
tünket, emberi   kapcsolatainkat, sokat bukdá-
csolunk egy életen át a szeretetlenség, meg nem 
értés, el nem fogadás hálójában. Ilyenkor is 

érvényes, hogy aki nem fogad el, az szegényebb 
lesz. Szegényebb lesz, mert elveszíti a kapcsola-
tot azokkal, akiket nem tud elfogadni, befogad-
ni. És még nem is beszéltünk az Isten és                
az ember kapcsolatáról. Ez sem megy elfogadás 
nélkül. Isten elkészítette nekünk ajándékait, 
áldásait. Aztán jön valami „baleset, gyermekbe-
tegség”, előkerül a keserű pirula vagy éppen          
a fegyelmezés pálcája – mindig a magunk érde-
kében. Az „értetlen gyermek” ilyenkor még meg 
is kérdőjelezi Atyja szeretetét. Pedig ez a szere-
tet meghalt értünk – a Golgotán. Jézus váltság-
halála és feltámadása által vagyunk szabadok            
a bűntől és a haláltól. Ez a szeretet fogadta el             
a tanítványokat, fogadott el engem és téged, 
mindannyiunkat. Éppen ezért ez a szeretet  
hatalmaz fel és kötelez el bennünket is egymás 
el- és befogadására. Az Isten megváltó kegyel-
mét nem kötelező elfogadni. Húsvét csodáját, 
áldását lehet elvetni, tagadni, de most is igaz, 
hogy aki nem tud elfogadni, az szegényebb lesz.  
Legyen gazdag – mennyei, lelki ajándékok-
ban gazdag – húsvétunk! 

(Péntek Ágnes) 

Megyei III. Csorna  

MARKOTABÖDÖGE SE 

2010. áprilisi mérkőzései 
 

20. forduló: 

2010. április 4. (vasárnap) 16.00 óra 

Rábatamási SE—Markotabödöge SE 

21. forduló: 

2010. április 11. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge SE—Barbacs SE 

22. forduló: 

2010. április 18. (vasárnap) 17.00 óra 

Rábacsanak SE—Markotabödöge SE 

23. forduló: 

2010. április 25. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge SE—Szárföld SE 
 

Az ificsapatok mérkőzései a fenti rang-

adók előtt két órával kezdődnek. 
 

HAJRÁ MARKOTABÖDÖGE! 

 

Labdarúgás 

Fényezett húsvéti sonka 
 
Hozzávalók:  
 

 étolaj, egész bors, só, 4 szegfűszeg, 
3 babérlevél,   1 vöröshagyma, 6 

gerezd fokhagyma, 1 dl narancslé, 4 evőkanál méz, 
6 dl húsleves, 4 dl fehérbor,  1 kg füstölt sonka 
 
A bort és a húslevest feltesszük főni a fűszerekkel, 
3 gerezd zúzott fokhagymával és az egész fej hagy-
mával. Mikor felforrt, beletesszük a sonkát, és 
gyöngyöző forrás mellett másfél órát főzzük.  
Mikor kész, áttesszük egy kiolajozott tepsibe, alá-
öntünk egy kevés főzőlevet és mellé dobjuk                  
a fokhagymagerezdeket. Előmelegített sütőben, 
160 fokon sütjük. Negyedóránként meglocsoljuk           
a levével, ha elfőtt, pótoljuk. A mézet egy kis lá-
bosban felmelegítjük és összeforraljuk 
a narancslével. Mikor a sonkának kezd szép színe 
lenni, a mézes keverékkel kezdjük kenegetni,               
3-4 percenként. Addig kenegetjük, amíg szép  
fényes lesz a bőre. Burgonyakrokettel és sült             
gyümölcsökkel tálaljuk. 

Őszinte tisztelettel és nagy örömmel köszöntöm olvasóinkat a megújult Markotabödögei Újság oldalain. 

2010 áprilisától Markotabödöge Község Önkormányzata új újságot jelentet meg, amely újság azokat                  

az aktuális híreket is tartalmazza, amelyeket fontosnak tartunk szerepeltetni benne. Azon vagyunk, hogy egy 

tartalmas és tetszetős kiadványt juttathassunk el Önökhöz, olvasóinkhoz.  Egy olyan kommunikációs            

eszközt, amely minden családhoz eljut, és minden családtag érdeklődéssel olvashat függetlenül az anyagi 

lehetőségeitől, hiszen kiadványunk ingyenes. Reményeink szerint minden hónapban részletes tájékoztatást 

adunk a településen történtekről, a markotabödögei lakosokat érintő eseményekről, képviselő-testületi  

munkáról, várható falufejlesztésekről, programjainkról, valamint a markotabödögei sportéletről. Éppen 

ezért ettől a számtól kezdve új néven, új szerkesztőséggel, színes elemekkel tarkítva jelentetjük meg             

lapunkat. Minden Kedves Lakosunknak a Markotabödögei Újság lapozgatásához kellemes és hasznos idő-

töltést és Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk. 

Szabóné Szűcs Ildikó polgármester 

Tisztelt Olvasóink! 

MARKOTABÖDÖGEI MARKOTABÖDÖGEI 
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Közérdekű információk 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választó-

polgárokat, hogy az országgyűlési 

képviselők 2010. évi általános          

választásán (2010. április 11-én, 

illetve, ha lesz második forduló, 2010. április 

25-én) szavazni csak személyesen,                 

a következő érvényes igazolványok bemuta-

tásával lehet:  

lakcímet tartalmazó személyazonosító   
igazolvány vagy 

Lakcímigazolvány és személyi igazolvány 
vagy 

Lakcímigazolvány és útlevél vagy 

Lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét 
követően kiállított vezetői engedély. 
 

A mozgásában gátolt választópolgár írásban 
kérheti a mozgóurnás szavazás lehetőségét 
Dr. Nagy Ágnes, a Helyi Választási Iroda 
vezetőjétől, a szavazás napján a Helyi             
Választási Bizottságtól. 
 

*   *   * 
 

Ezúton kérjük a Tisztelt Kutya-

tulajdonosokat, hogy ebeiket ne 

hagyják az utcán kóborolni!               

A lakosság köréből egyre több 

bejelentés érkezik arról, hogy félnek a közte-

rületen magányosan tartózkodó állatoktól.  

A 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet 3. § 

(1) bekezdés a) pontja értelmében, aki                 

a felügyelete alatt álló kutyát a település 

belterületén felügyelet nélkül bocsátja 

közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, 

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 

sújtható. 

Felhívjuk a lakosság 
f i g ye lmé t ,  hogy              
a Csornai Rendőr- 

kapitányság  „Közbiztonsági    
Háló” program keretében            
fokozott jelenléte várható a köz-
biztonság javítása érdekében. 
 

*   *   * 
 

2010. április 1-jétől az óvoda 

konyhája közel teljes kihasznált-

sággal működik. Tárnokrétiből és 

Rábcakapiról is rendeltek ebédet. 
  

*   *   * 
 

Kristóf Judit, a helyi vendéglő 

vezetője 13 db gesztenyefa-

csemetét ajánlott fel. Ezekből 

pótoltuk  a temetőkben kivágott 

g e s z t e n y e f á k a t ,  v a l a m i n t                     

a markotai Emlékparkba ültettünk 

belőlük. Köszönjük felajánlását! 
 

*   *   * 
 

A bödögei Hany-úti falicitánál 

felmerült problémák kivizsgálását 

a Csornai Rendőrkapitányság 

megkezdte. A fejleményekről  

később beszámolunk. Az érintet-

tektől a vizsgálat lezárásáig szíves 

megértésüket és türelmüket              

kérjük. A további szabálysértések 

elkerülése érdekében a fakivágási 

engedélyek kéréséről újságunk                  

2. oldalán olvashatnak.  

 

 

 
 

Akitől búcsúztunk: 
 

Horváth Lajos 
 

élt 90 évet 
 

Őszinte részvétünk  

a hozzátartozóknak. 

Kérjük az érintetteket, hogy               
a fakivágás után a településőröknek 
szóljanak, hogy az adott parcellát 
rendbe tették, mert csak a helyszíni 
ellenőrzésük után áll módunkban 
kifizetni a kauciókat. 
 

*   *   * 

Temetői nyitva tartás: 
 

A félreértések elkerülése érdeké-
ben az önkormányzat tájékoztatja 

a Tisztelt Lakosságot, hogy          
a temetőkben az elmúlt évben 
történt sajnálatos események  
miatt nyitvatartási idő került 

bevezetésre az alábbiak szerint:  
 

a téli időszámítás alatt  
7.00-18.00 óra között,  

 

a nyári időszámítás alatt: 
6.00-20.00 óra között 

látogatható.  
 

Itt hívjuk fel a lakosság figyelmét, 
hogy a markotai temetőnek               

a kétszárnyú kapuja tart zárva 
hétvégén. 
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http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=13
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=538
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=10
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=206
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=16
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=1
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=15
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=103
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=105
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=810
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=20
http://www.videkize.hu/fuszerlexikon?id=381


4. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének LEADER Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatási 
összegből a községi önkormányzat nettó 3737.920,- Ft-ra pályázott az önkormányzati épület nyílászáróinak és ereszcsatornájának 
cseréire. Azért csak erre, mert a 25%-os ÁFA az önkormányzatot terheli, valamint csak külső felújítást engedélyez a pályázat.               
Nagyobb beruházást az önerő előteremtése nem engedélyez. Ebben a pályázatban szerepel még a bödögei ravatalozó                          
tetőszerkezetének cseréje, térburkolat és járda, valamint térvilágító lámpatestek felszerelése nettó 705.000,- Ft-ért. A markotai temető 
bejárati ajtajának cseréje, valamint térvilágító lámpatestek felszerelése nettó 162.000,- Ft összegben. 

Önkormányzati hírek 

Aktuális pályázataink: 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj:  
A gyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja a Rekultív Kft. árközlése alap-
ján:  a) 60 literes edényzet esetén 183.- Ft/ürítés 
        b) 80 literes edényzet esetén  244.- Ft /ürítés 
        c) 110 literes edényzet esetén  335.- Ft/ürítés 
        d) 120 literes edényzet esetén   366.- Ft/ürítés 
A közszolgáltatási díjat  a Rekultív Kft. árközlése alapján határozza 
meg a képviselő-testület. 

3. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének LEADER Rendezvény jogcíme keretében a Markotabödögei Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 2009 novemberében pályázatot nyújtott be. 2010. május 22-én Markotabödögén kerül megrendezésre               
a Csorna Körzeti Önkéntes, Létesítményi és Gyermek Tűzoltók Első Fokozatú Versenye. Ugyanezen a napon ünnepeljük a helyi Tűz-
oltó Egyesületünk fennállásának 125. évfordulóját is. Az erre a rendezvényre megpályázott összeg 750.000,- Ft. Ezen pályázatok              
az egyesületek számára 100%-os, utófinanszírozott támogatást nyújtanak. A két pályázat befogadásáról az értesítések megérkeztek. 
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Ivóvíz díj: 
Az ivóvíz díja – a Pannon-Víz Zrt. árközlése alapján az egyes alapdí-
jak figyelembevételével amelyet minden fogyasztónak megküldött             
a szolgáltató 
a) a lakosság részére  181.- Ft/m3+áfa 
b) a közület részére   205.- Ft/m3+áfa 
c) az állami, önkormányzati és egyéb intézmények részére               
181.- Ft/m3+áfa. 

Kommunális adó: 
A kommunális adó összege a településen 16.500 Ft. 14.500 Ft 
adókedvezményben részesül, tehát adótárgyanként 2.000 Ft 
adót köteles fizetni az az adóalany, aki a lakcímbejelentés           
szabályai szerint Markotabödöge községben lakóhelyet létesít, 
akár saját tulajdonú ingatlanon, akár bérleményben. 8.250 Ft 
adókedvezményben részesül, tehát adótárgyanként  8.250 Ft 
adót köteles fizetni az az adóalany, aki a lakcímbejelentés             
szabályai szerint Markotabödöge községben lakóhelyet létesít 
és beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonosa. A fenti fizeté-
si kötelezettségek 2010. január 1-től hatályosak. 

Térítési díjak: 
Az önkormányzat a szociális étkeztetést és a házi segítségnyúj-
tást kérelemre a kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgál-
tatási Központon keresztül biztosítja. A szociális étkeztetés 
intézményi térítési díja 450 Ft/adag/fő. 
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 250 Ft/óra. 
Ezen díjjal kapcsolatban a jogosultak jövedelmi helyzetére 
tekintettel az önkormányzat személyi térítési díjat állapított 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ala-
pul vételével, melynek 2010. évi összege 28.500 Ft.  A szemé-
lyi térítési díjak az alábbi összegek: 
42.750 Ft összegű egy főre jutó jövedelem esetén 50 Ft/óra 
42.751-57.000 Ft összegű egy főre jutó jövedelem esetén            
100 Ft/óra 
57.001-71.250 Ft összegű egy főre jutó jövedelem esetén             
200 Ft/óra 
71.251 Ft összegű egy főre jutó jövedelem esetén 250 Ft/óra. 
Ezek a térítési díjak 2010. április 1-től hatályosak. 

2. Az „Együtt Markotabödögéért„ Egyesület  szintén a fent megjelölt pályázaton belül , a 2010. szeptember 4-én lebonyolításra kerülő 
XII. UBORKAPARTI  támogatására igényelt 1.200.000,- Ft-ot. 

1. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének LEADER Vidéki Örökségek Megőrzéséhez igénybe vehető támogatá-
si összegből az „Együtt Markotabödögéért” egyesület 2009. decemberében 1.492.000,-Ft-ra pályázott a bödögei Piéta szobor felújításá-
ra. A restaurálással egyidőben tervezzük kovácsoltvas díszhatároló elem elhelyezését is a szobor körül, az idelátogatóknak pedig padok-
kal kedveskednénk. A Piéta szabad fordítása: „A fájdalmas anya”. Ez az alkotás a beállítás, a megformálás miatt számít művészettörté-
neti ritkaságnak, vagyis „naív realitása”miatt, ahogy Mária a keresztről levett Krisztust, fiát a kezében tartja. A Piétát ismeretlen művész 
alkotta 1746-ban, azóta az egész tömege megdőlt, és a savas eső hatására több réteg is lemállott róla. Ez a szobor nem csak a települé-
sünk, de tudomásunk szerint az ország legrégebbi ilyen alkotása. Mindenképpen szeretnénk megmenteni az utókor számára. 

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. 
rendelet 6-8. §-ai rendelkeznek a közterületen lévő fás szárú növények 
kivágásáról és pótlásáról. 
A jogszabály meghatározza, hogy a közterületen lévő fás szárú          
növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző  
engedélyezi. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kivágás indokát; 
b) az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz 

hozzájáruló nyilatkozatát; 
c) az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú 

növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését; 
d) a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m 

magasságban mért törzsátmérőjét; 
e) a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint 
f) a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely 

feltüntetésével. 
Fontos megjegyezni, hogy a közterületen lévő fás szárú növény kivá-
gását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény 
helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében            
3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pót-
lás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő 
vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.                   
A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekez-
dése értelmében a közút kezelőjének  - a jegyzőnek - hozzájárulása 
szükséges külterületen a közút területének határától számított tíz  
méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. A kérelem 
benyújtásával egyidejűleg 2.200 Ft általános tételű közigazgatási            
eljárási illetéket kell leróni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zúgó  Józsefné 
 

 
 

 

Most arról a kis kanálisról írok, 
amely a falu közepén folyik           
keresztül, a neve Keszeg-ér.            
Bizony régen az én gyermekko-
romban valóságos fürdő paradi-
csom volt. A vize szép tiszta,  
fürdésre alkalmas. Csekélyebb          
a vízben fürödtek a kisebb gyere-
kek a szülők felügyelete mellett, 
egy kicsit távolabb a nagyobb gye-
rekek és a felnőttek, ahol már  
lehetett úszni. Nem is volt ám           
a faluban olyan, aki nem tudott 
úszni. Nagyon szép nyarak voltak 
ezek ragyogó napsütéssel. És ugye 

gyerekek voltunk, vidámak, 
gondtalanok. 
Persze a vízben csak úgy        
viháncoltak a halak, aki tehette 
horgászott, felnőtt-gyerek        
egyaránt kifoghatta az ebédre 
valót.  Tudjuk, hogy  a hal  
milyen egészséges és ráadásul 
ingyen volt és frissen.  
Míg a gyerekek boldogan fü-
rödtek, az asszonyok a víz szé-
lében kimosták a ruhákat. De 
volt, aki hazahordta a vizet és 
megmelegítve otthon mosott 
vele, mert a kutakban lévő 
vízben nem lehetett olyan szé-
pen mosni. Régen falun a ház-
nál nevelték  a baromfiakat, így            
a kacsát és a libát is. Mikor már 
akkorára megnőttek, az asszo-
nyok kihajtották őket a kanális-
ra, estélig ott úszkáltak és         
mikor megéheztek, hazajöttek. 
Érdekes módon mindegyik 
csapat hazatalált, hiszen                 
az anyjukkal voltak. 

Mi meg a Keszeg-ér partján 
lakunk és naponta szomorúan 
látom, hogy mivé lett                 
ez az aranyat érő fürdőhely.                 
 

Már nem úszkálnak benne 
sem kacsák, sem libák, de ezt 
már versben írom meg. 
 
 

A Keszeg-ér régen 
 

Régen a Keszeg-ér vize tiszta 
volt, mint az arany, 
le lehetett látni a fenekére. 
A gyerekek, kacsák, libák 
vidáman fürödtek benne. 
 

A víz szélében kéknefelejcs 
virágzott, 
kissé távolabb a sás között, 
egy gólya pár vígan halászott. 
S míg a víz szép csendesen 
folydogált medrében, 
vakítóan csillogott a szikrázó 
napsütésben. 
 

Régi szép emlék a Keszeg-érről 

A reformmozgalom vezér-

egyénisége lett, 1825-ben  

birtokai egy évi jövedelmét 

ajánlotta fel a Magyar Tudo-

mányos Akadémia megalapítá-

sára. Állattenyésztő Társasá-

got alapít. 
 

A Dunát a torkolatáig hajóz-

hatóvá teszi. A Lánchíd meg-

építése a nevéhez fűződik.      

A selyemtenyésztést megho-

nosítja. A Tisza szabályozása 

Vásárhelyi mérnökkel. Tanul-

mányaiban rendszerbe foglal-

va utat mutat gazdasági és 

politikai előrejutásunknak.  

1848-ban a Batthyány-

kormány közlekedési minisz-

tere. A külső támadások           

veszélye és a belső feszültsé-

gek felerősítették benne               

a nemzetféltést és visszavonul. 

A sok házkutatás, rendőri 

felügyelet elkeseríti és a halált 

választja. 
 

A megyénkbeli Nagycenken 

nyugszik a Széchenyi-család 

kriptájában. 

Történelmi pillanatok 

 

 

 

 

 

 

Csete Lajos, ’Községünk 

múltja’ gyűjteményéből 
 

150 éve hunyt el  

gróf Széchenyi István,  

a legnagyobb magyar 
 

Hazánk népe a 150 évvel  

ezelőtt elhunyt gróf Széchenyi 

István történelmi érdemeit 

méltatja. Széchenyi István 

édesapja Széchenyi Ferenc,            

a Nemzeti Múzeum megalapí-

tója. Széchenyi István Bécs-

ben született 1791. szeptem-

ber 21-én, magántanuló volt, 

majd katonai iskolába járt. 

1808-tól végigharcolta a napó-

leoni háborúkat, a kismegyeri 

ütközetben is részt vett.          

Külföldi utazásai, hazai           

tapasztalatai révén rádöbbent 

hazánk elmaradottságára.  

Oldal  3 I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 

A Keszeg-ér most 
 

Állok a Keszeg-ér parton, 
s a látvány elszomorító. 
A víz sötétbarna és 
zavaros, 
a két oldalát fölverte                
a gyom. 
Olyan kihalt a táj, 
se egy loccsanás, se egy 
csobbanás, 
mintha mind kimúltak 
volna belőle 
a halak meg a békák. 
 

Nem fürödnek már benne, 
sem kacsák, sem libák. 
Nem állnak már őrt                 
a partján, 
a karcsú nyúlónyárfák, 
mert az emberek egytől-
egyik, 
mind kivágták. 
S ha az erdő felől fújdogál 
a szél, 
a susogó nád régmúlt, 
szép időkről mesél. 

Községünk Széchenyi-
halmot emelt 1861-ben 

 

A  G y ő r i  K ö z l ö n y                  
1861. március 14-én jelzi: 
„Markota—Bödöge egyesült 
községek Kovács József         
p l é b á n o s t ó l  b u z d í t v a ,                
a leg- nagyobb magyar emlé-
kére, egy,  a nevét viselő Szé-
chenyi-halmot emeltek. Szük-
ségesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy a lakosság mind volt 
jobbágyok.”. 
 

A  G y ő r i  K ö z l ö n y                  
1861. március 22-én írja: 
„Ismét szép nemzeti ünne-
pélynek valánk tanui. Bödöge 
és Markota tóközbeli közsé-
gek hazafiúi lelkésze, Kovács  
József plébános úr, a lelkészi 
lak előtt álló feszülettel díszí-
tett halmot beültetvén,           
s csinosan bekeríttetvén ha-
zánk nagy fia, gróf Széchenyi 
István nevéről óhajtván elne-
vezni.  
 

E végből derék népével egyet-
értvén, a halom felszentelést 
fényes ünnepélyével ülte meg 
Szent István napján. 
        

A közszeretetben és tiszteletben 
álló csornai prépost, főtisztelen-
dő Simon Vincze úr tartotta         
az ünnepélyes misét, s szentelte 
fel a halmot. Az egyházi szó-
noklat után egy világi honfitár-
sunk tartott Széchenyire emlé-
kező beszédet. Majd az egybe-
gyűlt nép elénekelte a Szózatot. 
Ezután Müller Sándor pékmes-
ter—nyolcszor sebesült ’48-as 
honvéd—az általa sütött             
240 cipót osztotta szét a húsz 
éven aluliaknak. Az ünnepségen 
Sopron és Győr vármegyék is 
képviseltették magukat. Tovább 
a faluból és a környékről egybe-
gyűlt nép honfiúi és honleányai. 
Mind ezért köszönet Kovács 
József plébános úrnak. Egy 
népnek, amely becsülni tudja 
nagyjait, biztos jövője van.”. 
Ennyit a nevezetes halom előta-
lált történetéről. Meggyőződé-
sem, hogy ezt a hagyományt            
a falu jövője érdekében ápolni 
kellene.  
 

Köszönet Cseresznyák László-
nénak, aki sok éven keresztül 
gondozza, szépíti a Széchenyi-
halmon felállított Kálváriát. 

 


