
 

PÜNKÖSD  

Van nekem egy kis 
pacsulim, 

Leloccsintom  
magát, 

Ha egy kicsit  
mázlija van, 

Szereti a szagát. 
* 

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 

Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! 

Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 

Megöntözöm most a környék legszebb lányát. 

Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 

Főképp békességet, egészséget és  szeretetet! 

* 
Itt a húsvét, eljött végre, 
A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájok. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 
Hervadt virág lesz már holnap. 
Ne fuss el hát, szép virágom, 
Locsolásért csók jár, három! 

* 
Adjon Isten szép húsvéti jó reggelt, 

Azt hiszem, a háznépe már rég felkelt. 

Azt hallottam, hogy itt van egy szép virágszál, 

Öntözzük meg, hogy viruljon  az a lány. 

* 
Kellemes és boldog húsvétot kívánok, 

Locsolkodni jöttem,  
hol vannak a lányok?  
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Zellercsíkos saláta 
 
 

Hozzávalók: 
 

20 dkg zeller (1 üveg) 
30 dkg kukorica (főtt, 1 doboz) 
1 doboz ananász 
8-10 szelet gépsonka kockára vágva 
2 db alma kockára vágva 
5 főtt tojás kockára vágva 
2 póréhagyma apróra vágva 
1 flakon majonéz (kb. fél liter) 
1 pohár natúr joghurt vagy kefír 
 

Ezeket szépen sorba rakjuk, majd                  
a majonézes joghurttal vagy kefírrel  
leöntjük. Egy napig hagyjuk állni               
a hűtőbe, hogy az ízek jól összeérje-
nek. 

(Olvasónk, Szűcs Miklósné küldte be) 

Mozzarellás sütemény füstölt sonkával  

 

Hozzávalók  4 személyre 
30 dkg liszt, 20 dkg puha vaj, 1 db tojás , csipet só  
A töltelékhez: 

2 evőkanál dijoni mustár, 10 dkg reszelt mozzarella, 15 dkg füstölt sonka, 8 dkg 
marinált sült paprika, 3 db főtt tojás, fél fej lilahagyma, só, bors, olívaolaj, parmezán 
és bazsalikom a tálaláshoz 
A sóval elkevert lisztet elmorzsoljuk a vajjal. (Gyorsan dolgozzunk, mert a vaj a kéz 
melegétől még jobban megolvad!) Ezután hozzáadjuk a tojást, és alaposan összedol-
gozzuk. A tésztalabdacsot fóliába csomagoljuk, és legalább 1 órára hűtőbe tesszük.           
A sütőt előmelegítjük 220 °C-ra. A tésztát ezután belisztezett felületen kinyújtjuk, 
kétfelé osztjuk, majd a széleitől 1 cm-t üresen hagyva az egyik felét megkenjük mus-
tárral, és megszórjuk a reszelt mozzarellával. Rétegekben ráhelyezzük a felszeletelt 
sonkát, a paprikát, a szeletekre vágott főtt tojást és a vékonyan felkarikázott hagymát, 
majd sózzuk, borsozzuk. A tészta szabadon hagyott széleit megkenjük az olívaolajjal, 
majd beborítjuk a tészta másik felével, és a széleket jól összenyomkodjuk. Sütőpapír-
ral kibélelt tepsibe tesszük, a tetején néhány helyen bevágjuk, hogy a gőz távozni tud-
jon, majd megkenjük olívaolajjal, és 20 perc alatt aranybarnára sütjük. Reszelt parme-
zánnal és bazsalikommal megszórva tálaljuk.  

 

ANYÁK NAPJA 

 

Anyák napjára! 
 

Mint madárfészket a faág,  

úgy ölel át Édesanyád.  

Mint felhőkből a záporeső,  

ha baj ér Téged, úgy sirat Ő.  

 

Mint puha szellő a nyárban,  

úgy simítja arcod lágyan.  

Mint a Nap ott fenn az Égen,  

úgy ragyog, ha meglát Téged.  

 

Figyeli a kedved, találgatja álmod,  

egyetlen öröme a Te boldogságod.  

S ha egy napon hiába várod,  

s arcán a mosolyt többé nem találod.,  

 

Akkor ölelnéd, csókolnád igazán,  

s majd rájössz, hogy elkéstél talán.  

Öleld hát most és puszild meg arcát,  

mert ez többet ér,  

mint sírján száz virág!  

 

Reviczky Gyula:  

Pünkösd 
 

Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 
 

Hogy először tűnt fel a világnak: 

Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 
 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 

Ma is minden bánkodó szívének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világító sugaradat áldja. 
 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világosítsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 
 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Taníts meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

 

HÚSVÉTI LOCSOLÓVERSEK 

 

HÚSVÉTI-TAVASZI RECEPTEK 

MARKOTABÖDÖGEI MARKOTABÖDÖGEI 

2011. ÁPRILIS  II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

Palotay Gyula:  
Húsvéti Hozsánna 

Azon a napon elborult az ég, 

Bujkált a Nap a fellegek mögött. 

Rengett a föld és kősziklák repedtek: 

Megnyílt a sírdomb a halottak fölött. 

A százados is megrémült, ezt látván. 

A templomkárpit kettéhasadott, 

De kárörvendőn nevetett a Sátán: 

Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott! 

 

Négy drága sebből patakzott a vér, 

Mikor elhangzott: "Elvégeztetett!" 

Hogy gyűlölt a világ szeretetedért: 

Gyalázat fáján elvéreztetett! 

Anyád szívét az éles tőr átjárta, 

Csak a Sátán ült tort és kacagott. 

Ő erre készült, ezt a napot várta: 

Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott! 
 

És szombatnapon átvert testedet 

Gyolcsba takarta sziklasír öle. 

Még holtodban is poroszlók vigyáztak 

És sziklasírod pecsétes köve. 

Te mondád azt, hogy harmadnap felépül, 

Ha lerontják ezt a templomot, 

S bízott a Sátán, hogy ő győzött végül: 

Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott! 
 

Síró asszonyok húsvét hajnalán 

Drága kenettel sírodhoz jövet 

Így tanakodtak: Ki veszi le nékünk 

A sír szájáról a nehéz követ? 

... És fehérruhás angyal ajkán zengett: 

"Megnyílt a sír! A Krisztus nem halott!" 

S azóta húsvét mindig így üzenget: 

Él a mi Krisztusunk! Feltámadott! 

 

Tisztelt Lakosság,  

Kedves Olvasóink! 
 

„Az önkormányzati választások óta eltelt 
fél év. Egy kis visszatekintéssel kezdeném              
az elmúlt hónapokat.  
 

A kezdeti nehézségek után, amelyek              
természetesen az én személyemet                  
érintette, sikerült a hivatal dolgozói                
segítségével átvészelni.  
 

Elmondhatom, hogy az önkormányzat 
működésével kapcsolatos főbb célki-
tűzéseink megvalósultak. Az elmúlt évből 
„örökölt” adósságunkat 2011. február          
elejére kifizettük. A hagyományos rendez-
vényeket megtartottuk: Mikulás ünnepség 
és idősek napja.  
 

A község lakóival napi és jó kapcsolatban 
vagyok, de ezt elmondhatom az ügyfél-
fogadásról is. Polgármesterségem alatt 
ezidáig senki sem fordult hozzám                 
panasszal.  
 

A körjegyzőség polgármestereivel és            
képviselőivel jó kapcsolatot sikerült              
kiépíteni.               
 

A markotabödögei képviselő-testület            
tagjaival kapcsolatban nagyon jók                     
a tapasztalataim. Bizonyították, hogy                 
a faluért szeretnének dolgozni. A képvise-
lőkkel törekszünk arra, hogy a falut            
szebbé tegyük.  
 

A falugondnoki szolgálatunk működik. 
Kisebb nehézség felmerült – betegség-, de 
ezt a problémát is megoldottuk.  
 

A pályázati lehetőségeket maximálisan  
kihasználjuk. Pályázatok megírásánál     
figyelembe vesszük a pályázatírás magas 
díjait, ezért azokat a hivatal dolgozói              
készítik el.  
 

Remélem, a következő időszakban is                
sikeresen fogunk működni.  
 

Mindenkinek kellemes  
húsvéti ünnepeket,   

az anyukáknak és nagymamáknak  
boldog anyák napját kívánok!” 

 

Tisztelettel:  

Horváth Sándor polgármester 

  ÚJSÁGÚJSÁG   



Önkormányzati hírek 

Közérdekű információk 
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Markotabödöge önkormányzatának közterületek tisztán-
tartásáról szóló rendelete 3. §-a értelmében: 
„(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 
a) az ingatlantól az úttestig terjedő teljes közterületnek                   
a gondozásáról, fűnyírásáról (kaszálásáról), tisztántartásáról, 
szemét- és gyommentesítéséről, 
b) a járda és az úttest fölé behajló ágak, bokrok megfelelő  
nyeséséről, 
c) a járdán a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről,  
d) az a) pontban meghatározott területen lévő nyílt ároknak és 
műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről. 
(2) Amennyiben az ingatlan több oldalról közterülettel határos 
(saroktelek) az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség 
mindegyik irányra vonatkozik. 
(3) A két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú terület 
vagy átjáró esetén az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség          
az ingatlantulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg. 
4. § (1) Tilos 

a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszere-

lési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és 

állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, 

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, 

szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe 

beleönteni, 

c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje 

stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani, 

d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen 

használni. 

5. § Szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénz-

bírsággal sújtható, aki e rendelet 

a) 3. §-ában az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán-

tartására és gondozására, 

b) 4. §-ában a közterület tisztántartásával összefüggő                    

tilalmakra, 

vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi.” 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

egészségügyi vizsgálatokra elsősorban 

ne a falugondnoki kisbuszt, hanem              

a kónyi székhelyű Optima betegszállító 

cég—ingyenes—szolgáltatását vegyék 

igénybe. Elérhetőségeik: 06-96/281-253, 

06-80/204-842, 06-20/970-8276.  
A falugondnok megszaporodott teendői 
miatt kérjük erre Önöket. Megértésüket 
köszönjük. 

* 
Községünkben hatalmas zöldellő közte-

rületek vannak, amelyeket immár heti 

rendszerességgel kell rendbe tenni,          

lenyírni a füvet. Április 18. óta 1 főt 

foglalkoztatunk napi 4 órában. Bérét 

teljes egészében önkormányzatunknak 

kell kigazdálkodnia, támogatást ugyanis 

nem kapunk rá. Feladata főleg a fűnyírás 

és faluszépítés. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés-

ének végrehajtásáról szóló beszámolót 63.876 e Ft bevétellel, 

60.674 e Ft kiadással és 3.201 e Ft pénzmaradvánnyal             

fogadta el. 

* 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincs-

tárhoz a közösségi színterek—kultúrház és napközi—

működési feltételeinek biztosítására, a technikai, műszaki         

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. 

* 

Önkormányzatunk—az eddigi évekhez hasonlóan—az idén is 

benyújtja pályázatát az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-

ben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) 2011. évi támogatására. 

* 

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  

törvény (Ötv.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségének 

eleget téve a 2011. 04. 18-i ülésén elfogadta a választási          

ciklusra vonatkozó gazdasági programját. 

HŐSÖK NAPJA 2011. május 

29-én (vasárnap) 8.30 órakor 

szentmise, ezt szavalat, majd 

koszorúzás követi az I-II.           

világháborúban elesettek emléktábláinál.  

* 

A bödögei temetőben technikai okok 

miatt megszűnt az egyik hulladék-

lerakóhely, ezért kérjük a  látogatókat, 

hogy csak a kijelölt tárolóba dobják           

a szemetet. Köszönjük. 

* 

Az orvosi rendelő és a védőnői szolgá-

lat épülete mögött, az udvaron nemso-

kára elkészül a parkoló, amelyet a bete-

gek vehetnek igénybe. Ennek elsősor-

ban az a célja, hogy megszüntessük             

a balesetveszélyt, melyet a templom-

kanyarba és a rendelő előttiparkolások 

idéznek elő.  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

 

 
 

 

Elhunytak: 
 

Boda Lászlóné szül. Pék Katalin 
élt 90 évet 

 

Hegedüs Gyuláné szül. Cseresznyák Ibolyka 
élt 74 évet 

 

 

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. 

2 0 1 1 .  á p r i l i s  3 0 - á n 

(szombaton) 19.00 órától           

szeretettel várjuk a lakosságot 

Majálisra (tábortűz).  Helye: 

bödögei bajártó. 

* 

A legutóbbi falicitán befolyt összeget 

faluszépítésre fordítjuk (tuják és virágok 

vásárlása, ültetése). 

1957-ben kerültem Markotabödögére. Mindkét falurészen vizes 
mélyedéseket láttam. Az elmúlt évszázadokban ezekből termelték 
ki a földet, használták fel a házfalak tömésénél. Még a XX. század-
ban is készültek vályogból házfalak. A vizes mélyedéseket Bajár-
tónak hívták mindkét falurészen. Arra gondoltam az I. világ-
háborúban, Szibériában volt valaki hadifogoly, a Bajkál-tónál.           
Az hozta elváltozva a nevet. 1969-ben földrajzi helynévgyűjtés 
kezdődött a megyében.  Markotabödögén én vállaltam a feladatot. 

Böröczky János bácsi 83 éves újsori és Böröczky Pál 76 éves bödögei lakos            
mondta el a Bajár-tavak elnevezésének eredetét. Elmondták, hogy elődeiktől   
hallották: 1866-ban nagy marhavész volt. Csak egy vörös ökör maradt élve.                        
A dögvész alkalmával a falu akkori két végén lévő földvételi gödrökben ásták el  
az elhullott állatokat. Előtte azonban más vidékekről érkeztek tímárok, ők           
csáválták ki az állatok bőrét. Jöttek gyertyaöntők és szappanfőzők is. Ők a faggyút 
szedték le  a dögökről. Úgy látszik, gondtalanul ásták el a tetemeket. A falu kutyái 
kiásták, a csontok szanaszét hevertek. A főbírói hivatal értesült az esetről. Németh 
Miklós főbíró kocsival érkezett a faluba. Amikor meglátta a földvételi gödröknél 
levő állapotokat, igen csóválta a fejét. Ez még semmi, látná, mi van Bödögén, 
mondta a kocsisa. A főbíró rendeletben kötelezte a falu vezetőit „dögkert” létesí-
tésére. Vannak, akik még tudják, hol volt. A Keszeg-ér mellett levő „vágóhíd” 
közelében. Mindkét földvételi gödörnél megtiltották hosszú évekig, hogy gyerekek 
játszanak itt. „Baj ártó hel”-nek emlegették. A dögvész után nagy volt a szegény-
ség, sokan 20 krajcárért mentek máshová napszámba. Az is előfordult, hogy           
az elültetett krumplit az ültetés után kiszedték. Azt is elmondta Böröczky János 
bácsi, hogy a történetet apjától hallotta, aki 1845-ben született. Megjegyzés: a két 
Bajártó a Községi Önkormányzatnál, mint „záportároló” van nyilvántartva.             
A vizes esztendőkben, így 2010-ben is víz borította mindkét mélyedést. 

Asszonytorna 

Játszóház 

A játszóházban a gyerekek az elmúlt 

hetekben lelkesen készítették                      

a húsvéti díszeket. Jól megérdemelt 

munkájuk gyümölcseként a múlt            

héten már megérkezett hozzájuk                

a húsvéti nyuszi, izgatottan keresték             

a napközi udvarán az ajándékokat.  
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A játékban azok vehet-
nek részt, akik 
 

összegyűjtik mini-
mum 1000 gramm 
Delikát8 termék  vo-
nalkódját, és 

megadja a település 
nevét, ahová szeretnénk, hogy egy új 
játszótér épüljön, valamint 

a vonalkódo(ka)t és a szükséges sze-
mélyes adatait (név, pontos lakcím, 
lehetőség szerint telefonszám, Intéz-
mény esetén az Intézmény neve,   
címe, az Intézmény kapcsolattartójá-
nak neve, telefonszáma) egy boríték-
ban a következő címre postai úton 
elküldi: 

„Főzzön Játszóteret!”  
1990 Budapest. 

 

Megérkeztek a megrendelt  gyűjtő-szettek 
és kihelyeztük az alábbi helyekre:  

óvoda, önkormányzat, bolt,  
fodrász: Kluiberné Ildi. 

 

 Addig is, kérünk mindenkit, hogy 
háztartásában, családjában gyűjtse        

a kódokat, és akár egyénileg küldje be 
a fenti adatokkal a megadott címre! 

 

A gyűjtéssel kapcsolatban további  infor-
máció kérhető a szerkesztőségben. 

Labdarúgás 

Megyei III. Csorna  

MARKOTABÖDÖGE SE 

2011. áprilisi-májusi-júniusi  

mérkőzései 
 

20. forduló: 

2011. április 23. (szombat) 17.00 óra 

Ikrény—Markotabödöge 

21. forduló: 

2011. május 1. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge—Rábaszentmihály 

22. forduló: 

2011. május 8. (vasárnap) 17.00 óra 

Bodonhely—Markotabödöge 

23. forduló: 

2011. május 15. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge—Bőny 

24. forduló: 

2011. május 21. (szombat) 17.00 óra 

DAC—Markotabödöge 

25. forduló: 

2011. május 29. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge—Acsalag 

26. forduló: 

2011. június 5. (vasárnap) 17.00 óra 

Rábapatona—Markotabödöge 

14. forduló: 

2011. június 12. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge—Abda 
 

 

Az ificsapatok mérkőzései a fenti rangadók előtt 

két órával kezdődnek. 
 

HAJRÁ MARKOTABÖDÖGE! 

 

A két Bajár-tó név eredete 

„Főzzünk játszóteret!” 

 

Minden héten—egyelőre—egy alkalom-
mal tornáznak asszonyaink, lányaink               
a kultúrházban. Óraadójuk személyében 
nagyszerű trénerre találtak. 

Csete Lajos 


