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Önkormányzati hírek 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Nagy Ágnes                 
körjegyző asszony anyai örömök elé néz. December              
közepén várható a kisbaba születése, ezért 2010. július 1 –                   
2010. december 31. között a három település 
(Markotabödöge, Rábakapi, Cakóháza) polgármesterei    
Dr. Molnár Erika, Bősárkány  nagyközség jegyzőjét bízták 
meg a jegyzői feladatok ellátásával. Dr. Molnár Erika min-
den szerdán 8.00-16.00 óra között várja ügyfeleit                 
a markotabödögei hivatalban. Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy így ezentúl CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT NINCS 
ÜGYFÉLFOGADÁS az önkormányzatnál. Megértésüket 
köszönjük. 
 

* 

Bőny község árvízkárosultjai részére a bőnyi önkormányzat 
számlájára átutaltuk az összegyűlt 108.000,- Ft-ot                           
a markotabödögei lakosok nevében. Köszönjük                    
felajánlásaikat. 

* 

Vincze-Iancsi Zoltán helyi lakosunk felajánlott és elkészített 
egy fából faragott keresztet, amelyet a markotai ravatalozó 
épület tetejére helyeztünk el. Köszönet a szép munkáért. 

* 

A Napközi kerítése az évtizedek során itt-ott életveszélyessé 
vált, ezért egy-egy szakaszt le kellett bontatnunk. Amit lehe-
tett, újrarakattunk, a többit pedig teljesen elbontottuk és 
helyére drótkerítést húztunk. 
 

* 

Június 12-13-án megtörtént a szokásos éves lomtalanítás. 
Másfél konténer feleslegessé vált dolgot hordott össze             
a lakosság és szállított el a szolgáltató, a Rekultív Kft.         
Balog János helyi lakos pedig a vasat gyűjtötte össze, vala-
mint rendbe rakta a konténer környékét. Önkormányza-
tunkkal kötött megállapodása szerint az értékesített vasból 
befolyt pénz 20%-át a helyi sportegyesület részére ajánlja 
fel. Támogatását előre is köszönjük. 
 

                                 * 

Az óvodából elballagott és ősztől iskolás            
gyerekek: Csapó Rebeka, Dombos Levente,          
Domoszlai Bianka, Kluiber Gergő, Németh           
Dávid, Németh Márk, Rácz Szabina. 

 

* 

A csornai Munkaügyi Központ kiközvetítésével és            
100%-os bértámogatásával az óvoda konyháján                  
2010. június 1—november 30. között konyhai kisegítőt 
alkalmazunk Némethné Lengyel Beatrix személyében.           
Így a konyhai leállás időtartama egy hétre rövidül le,                   
a festés és a takarítás idejére. Valamint az ott dolgozók            
a törvény által előírtaknak megfelelően ki tudják venni              
a szabadságaikat. 

* 

 

A N Y A K Ö N Y V I   H Í R E K 

  

 Az óvodai leállás 2010. augusztus 2 – szeptember 1. között 
lesz. Az óvoda konyhája augusztus 16-22. között takarítás 
miatt nem üzemel. Ez idő alatt ebédet a helyi vendéglőből 
biztosítunk az étkezők részére.  

* 

A településünkön, május 22-én megtartott Csorna körzeti 
tűzoltóverseny lebonyolítására 2009 novemberében            
benyújtott Leader pályázatokat még nem bírálták el.              
A versenynap 750.000,- Ft-os teljes költségét az önkormány-
zat hitelezte meg a helyi tűzoltó egyesület részére. (Ez az ösz-
szeg is nagyon hiányzik az önkormányzat kasszájából.) Infor-
mációink szerint a pályázati pénzek kifizetése előreláthatólag 
még 1 évet is igénybe  vehet. 

* 
A Magyar Államkincstárhoz benyújtott „közművelődés érde-
keltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázaton             
374.000,- Ft-ot nyert önkormányzatunk. Ebből a pénzből, 
valamint az ehhez az összeghez biztosítandó 182.000,- Ft 
önerőből szeretnénk vásárolni a település intézményei részére 
gáztűzhelyet, gázzsámolyt, asztali sütőt, asztalterítőket, tányé-
rokat, hangfalakat. 

* 

A szeptember 4-én megrendezésre kerülő XII. Uborkaparti 
lebonyolítására a Megyei Önkormányzattól 100.000,- Ft         
támogatásban részesült az önkormányzat. 

* 

Tűzoltó egyesületünk szintén a Megyei Önkormányzattól 
kapott 30.000,- Ft-os támogatást. 

* 

Az Önkormányzati Minisztériumhoz benyújtott működés-
képtelen önkormányzatok egyéb támogatása pályázaton   
6.766.000,- Ft-ot igényeltünk. Sajnos, pályázatunk nem nyert. 

* 

A két településőr és az egyik közcélú munkás munkaszerző-
dését 2010. szeptember 30-ig meghosszabbítottuk.            
Június 15-től még egy fő közcélú foglalkoztatottunk van,  
akinek a munkaszerződése 2010 decemberéig szól.                      
Az ő munkájuk által is szépülhetnek a közterületek és             
az épületek. 

 * 

  ÚJSÁGÚJSÁG   

 

 

 
 

 
 

Akitől búcsúztunk: 
 

Kovács Mihályné szül. Farkas Magdolna 
 

élt 82 évet 
 
 

Nyugodjon békében. 
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Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét a jogszabályokban foglalt azon kötelességeinek teljesítésére, mely szerint az ingatlan  tulaj-
donosa, használója köteles az ingatlant, valamint az ingatlan előtti közterületet a gyomnövényektől megtisztítani.  
 

Amennyiben a károsítókkal szembeni védekezési kötelezettségét elmulasztja,  

a hatóság határozattal kötelezi a mulasztót a növényvédelmi kötelezettségek teljesítésére,  

ha a kötelező határozatnak nem tesz eleget a hatóság közérdekű védekezést rendel el, melynek keretében a gondoskodik 
a mulasztó személy ingatlanának gyomnövényektől történő megtisztításáról, azzal a következménnyel, hogy a közérdekű 
védekezés költségeit a mulasztás elkövetője köteles megtéríteni. 

 

Fentiek mellett 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal növényvédelmi bírságot szab ki (a növényvédelmi 
bírság összege 15 000 Ft-tól 15 000 000 Ft-ig terjedhet). 

szabálysértési eljárás keretében a növényvédelmi kötelezettségek megszegése esetén 60 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.  

a hatóság 5000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő eljárási bírságot szabhat ki. 
 

Felhívom a figyelmet a gyomnövények közül a parlagfű elleni védekezési kötelezettség fontosságára, mivel a parlagfű elleni 
védekezésre a jogszabályok szigorúbb szabályokat fogalmaznak meg. Amennyiben a tulajdonos június 30-ig nem tesz eleget               
a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, június 30-a után a parlagfűvel fertőzött területek a tulajdonos minden előzetes 
értesítése nélkül közérdekű védekezés keretében lekaszálhatók.  
 

Fentiek értelmében kérem a lakosságot, hogy az ingatlanát és az ingatlan előtti közterületet szíveskedjen rendben 
tartani, a gyomtól, gaztól folyamatosan tisztán tartani. 
 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy ha kötelezettségének nem tesz eleget, a fenti következményekkel kell számol-

nia!!! 
 

Markotabödöge, 2010. július 21. 
       Dr. Molnár Erika s.k. 
   helyettes körjegyző 

A település területén jelentősen megnövekedett a kóbor ebek száma, melyek veszélyeztetik a falu lakóinak testi épségét,                
nyugalmát. 
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy az ebek tartására vonatkozó szabályok alapján kutyát közterületre, utcára kien-
gedni – póráz nélkül – még felügyelet mellett sem szabad. Harapós vagy támadó ebet úgy kell tartani, hogy az eb mások testi 
épségét ne tudja veszélyeztetni, a ház bejáratánál harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.  
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az állattartó gondoskodni          
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 
hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében építési munka elvégzésére kötelezheti. 
Ezen kívül, aki az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezéseit, vagy a hatósági határozat előírásait 
megsérti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni.                  
A bírság összege 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet. 
 

Fentieken kívül az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében: 
Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, 

élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy a játszótérre beenged, illetőleg bevisz, 

aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő 
figyelmeztető táblát, 

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Aki a fentiekben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 

Kérem a falu lakosságát, hogy kutyáik elzárásáról gondoskodjanak!! 
 

Markotabödöge, 2010. július 26. 
                                                                                Dr. Molnár Erika s.k. 
                                                                               helyettes körjegyző 

Kutyatartási felszólítás 

Növényvédelmi felhívás 
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Németh Kálmán 

 

50 éves osztálytalálkozó 
 

Az 1960-ban az Általános iskolát Markotán végzetteknek  szerveztük meg az 50 éves találkozójukat               

2010. június 5-én. A volt osztályfőnökünket: Szalai Máriát (Varga Miklósné, Rábatamási, 82 éves)                
- őt sikerült megénekeltetnem, ő tanította az éneket - és Csete Lajos, volt tanárunkat hívtuk, akik el is          

jöttek. Megnéztük a régi osztálytermünket, a templomba is bementünk, na és a temetőbe is vittünk 

virágot az elhunyt két osztálytársunk sírjára. Majd egy jó hangulatú, kellemes estét töltöttünk a helyi 

vendéglőben. 

 

Július 3-án az ausztriai Weidenben került megrendezésre az öregfiúk focitornája 3 csapat részvételével. Lúcs-Markotabödöge-
Weiden öregfiú csapatai játszottak barátságos mérkőzést egymással. A csapattagok szállításáról Rábcakapi és Markotabödöge 
települések önkormányzatai gondoskodtak, valamint győriek is bekapcsolódtak az utaztatásba. Jó hangulatról, ételről, italról              
a házigazdák gondoskodtak. A győzteseknek járó nagy kupát Lúcs település csapata nyerte, 2. helyezett Markotabödöge,                   
3. pedig Weiden csapata lett. Gratulálunk fiúk! 

Foci Ausztriában 



Hozzávalók 4 főre:   
8 szelet fehérpecsenye, 8 paradi-
csom, 60 dkg padlizsán, 90 dkg 
cukkini, 4 hagyma, 3 dl olaj,          
frissen őrölt bors, só, oregánó,            
1 citrom leve. 
Elkészítés:   
A hússzeleteket egy megfelelő 

méretű tálban egymásra fektetjük úgy, hogy a tálba először 
kevés olajat öntünk, az első szeletre borsot darálunk és a bor-
sozott felületet tesszük lefelé              az olajba, majd a másik 
oldalára is borsot darálunk, arra fektetjük a következő szeletet, 
megint borsot darálunk, és így rétegezzük a hússzeleteket egy-
másra, míg el nem fogynak. Az utolsóra megint borsot dará-
lunk, majd az egészet nyakonöntjük olajjal, hogy az összes hús-
szeletet ellepje. Folpackot teszünk rá és egy lapos valamit 
(nálam lapos jénai), arra nehezéket (van egy erre a célra rend-
szeresített kövem), hogy a hússzeleteket levegő nélkül ellepje 
az olaj. 
Egy napig szobahőmérsékleten érleljük. 
A padlizsánt és cukkinit karikára vágjuk, a hagymát cikkekre. 
Tepsibe kevés olajat öntünk, beletesszük a paradicsomokat, 
köré a karikázott zöldségeket és a cikkekre vágott hagymát. 
Sózzuk, borsot darálunk rá, oregánóval szórjuk, olajjal lelocsol-
juk. Forró sütőben megsütjük. 
Közben a hússzeleteket serpenyőben megsütjük úgy, hogy egy 
keveset a pácolajból öntünk mindig a serpenyőbe a hússzelet 
alá. 
Tálaláskor a hússzeleteket megsózzuk, a zöldségekre citromlét 
facsarunk. 

Nyáresti kerti vacsora recept 

1. évfolyam 4. (összevont) szám 2010. július-augusztus Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának 
ingyenes,  információs 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 

Labdarúgás 
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BAJNOKI CSOPORT BESOROLÁS 

2010/2011. év 
GYMSM LSZ Megyei III. osztály  

VÉGLEGES 2010-07. 22. 
 
 

„E” csoport 
 

1.     Ikrény SE 
2.    Rábapatona SE 
3.    Bőny SE 
4.    Nádorvárosi SC 
5.    DAC 1912 
6.    Győri Dózsa 
7.    Abda II. SC 
8.    Bezi KSE 
9.    Rábaszentmihály SE 
10.   Rábacsécsényi SE 
11.    Bodonhelyi SE 
12.   Markotabödöge SE 
13.   Acsalag SE (Nincs tartalék) 

 

A 2010-2011. évi bajnokság kezdésének időpontja:  
2010. augusztus 15.  

További részletek ezzel kapcsolatban még nem ismertek. 
 

 

A Sportteam 2007 Megyei III. osztály 2009/2010. évi           
felnőtt bajnokság végeredménye: 

 

A Markotabödöge SE a 12. helyen végzett  
az alábbiak szerint: 

 

  Mérkőzés:  30 
  Győzelem:  10 
  Döntetlen:    1 
  Vereség:  19 
  Lőtt gól:  87 
  Kapott gól:  96 
 

  Pont:   31 
 

2010. július 31—augusztus 1. között rendezik meg                 
a Rábaszentmihály-Kupát. 4 csapat méri össze tudását. 

Markotabödöge csapata július 31-én (szombaton)               
16.00 órától játszik Bágyogszovát csapatával.  

 

A döntő mérkőzésekre augusztus 1-jén (vasárnap)              
16.00 órától kerül sor.  

 

A markotabödögei focisták mind a barátságos, mind pedig  
a bajnoki meccseikre szeretettel várják szurkolóikat.   

 
 

HAJRÁ MARKOTABÖDÖGE!!! 
 

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 6 dkg 
porcukor, 15 dkg hideg vaj, 1 tojássárgája 
Az öntethez: 4 db érett fekete szilva, cukor 
(ahány dkg a szilva mag nélkül, fele annyi 
cukor), 1 kk fahéj, 0,5-1 dl vörösbor 
A meringuehoz: 4 tojásfehérje, 4-5 ek           
cukor, 1 ek étkezési keményítő, 1 ek étkezési 
ecet 
 

1. A tészta hozzávalóiból tésztát gyúrunk, folpackba tekerjük és 
30 percre hűtőbe dugjuk. Kinyújtjuk 3 mm vastagra és kiszaggat-
juk a forma méretének megfelelően. 8 db mini tortaformát (8 cm) 
kivajazunk, és belelapogatjuk a tésztakorongokat. Sütőpapírral 
kibéleljük, száraz babbal megszórjuk és 200 fokra előmelegített 
sütőben 15 percig sütjük, majd levesszük a babot és a papírt és 
még 5 percig sütjük. 
2. A szilvát kockákra vágjuk és a cukorral együtt felforraljuk, 
majd amíg rotyog, hozzáadjuk a fahéjat és a bort. Megvárjuk, míg 
kicsit besűrűsödik, aztán kirakjuk hűlni az ablakba. Amikor           
langyosra hűlt, leturmixoljuk, de nem teljesen, kicsit darabos         
maradjon. 
3. Megtöltjük a formákat a sziruppal. A tojásfehérjét felverjük, 
közben lassan adagoljuk a cukrot. A keményítőt és az ecetet           
összekeverjük és a habhoz adjuk, addig verjük, amíg kemény nem 
lesz (ez fontos!) Habzsákba töltjük és csillag lyukú csővel              
rányomjuk a habot a tortácskákra. 230 fokon előmelegített sütőbe 
tesszük 5 percre, ezalatt szépen megbarnulnak. 

Szilvás tartelette  

http://www.nosalty.hu/marhahus_alapanyag_288
http://www.nosalty.hu/oregano_alapanyag_318
http://mennyeiedesseg.blogspot.com/2010/03/szilvas-tartelette.html

