
Önkormányzati hírek 

Megszűnt az óvodai konyha.          
Markotabödöge Község Önkormány-
zata Képviselő-testületének 29/2011. 
(V. 30.) határozatában döntött                  
az óvodai konyha 2011. július 1-jétől 
történő megszüntetéséről. 
 

Gyermekétkeztetés biztosítása.                
A képviselő-testület ajánlatokat kért               
a gyermekétkeztetés biztosítására, és 
erre a célra ezek közül a markota-
bödögei Mennybetérő  Vendéglővel 
kötöttek megállapodást 2011. július 1-
től 2011. december 31-ig.  

 

A konyha bezárásából adódóan 
Kurcsics Györgyné szakácsnő             
munkaviszonyát kénytelenek voltunk 
megszüntetni.  

 

Horváth Zoltánné óvodai dajka   
2011. május 1-jén nyugdíjba vonult.  A 
megüresedett munkakört Németh 
Istvánné töltötte be, ő áthelyezéssel  
lett az óvoda dolgozója. 

Hild-tábor. A győri Hild József Építő-
ipari Szakközépiskola diákjai 2011.  
június 27—július 1. között újra tábo-
roztak községünkben. Táborozásuk 
célja a népi építészettel kapcsolatos 
felmérés, értékmentés volt.  

 

Napközi előkertje. A napközi előkert-
jébe létrehozott gyógynövénykert elég 
elhanyagolt állapotba került, 2011. júni-
us 27-én a markotabödögei Őszirózsa 
Nyugdíjasklub tagjai gyomlálták,     
kitakarították. Köszönjük. 

 

Benzinköltség. Markotabödögén  
hatalmas zöld területek vannak,            
nyírásukat az önkormányzat munkatár-
sai folyamatosan végzik. Ezek a mun-
kák nemcsak időigényesek, de nagyon 
költségesek is. Az önkormányzatnak    
a fűnyírással kapcsolatos benzinköltsé-
ge csak az I. félévben 244 ezer Ft volt. 

 

Az óvodából elballagott 
és ősztől iskolás gyerekek:         
Csapó    Dániel,  Meleg 
Ábel, Németh Attila         
Milán, Németh Ákos. 

 

Parkoló az orvosi rendelőnél.             
Rendelési időben, illetve a szentmisék 
alkalmával a közút szélén történő            
parkolás helyett, kérjük, vegyék igénybe 
az orvosi rendelő udvarán kialakított 
ingyenes önkormányzati  parkolót.  

 

Tuják. Köszönet mindazon kedves 
lakosunknak, akik a háza elé ültetett 
tujákat és virágokat folyamatosan            
öntözik és gondozzák. 

 

Ravatalozók. A markotai és a bödögei 
ravatalozó épületébe vásároltunk és 
felszereltünk két-két spot-lámpát,             
illetve kitisztíttattuk a temetésekkor 
használt drapériákat.  

A Belügyminisztériumhoz benyújtott „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása” pályázaton                      
3.679.000,- Ft-ot nyertünk. Ebből óvoda működési költségeire 1.679.000,- Ft-ot, 2 millió Ft-ot pedig önkormányzati működési                 
költségekre (közvilágítás, intézményeink fenntartása, közterületek gondozása stb.). 

A Magyar Államkincstárhoz benyújtott „közművelődés érdekeltségnövelő   támogatás” elnevezésű pályázaton 115.000,- Ft-ot nyert 
önkormányzatunk. Ehhez az összeghez még 100.000,- Ft önerőt kell biztosítanunk.  

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 Pieta- szobor felújítá-
sára. A restaurálással egy időben terveztük kovácsoltvas díszhatároló elem elhelyezését is a szobor körül,  az ide látogatóknak pedig 
padokat helyeznénk el. A támogatási döntésről 2011. július 12-én kaptuk kézhez az értesítést. Ez alapján összesen—az igényelt összeg-
gel szemben—csak 223.999,- Ft támogatást nyújtanak, amely  a lakatos-szerkezetek elhelyezésére, kert– és parképítési munkákra    
vonatkozik. Az indokolásukban hivatkozott jogszabály szerint a Pieta-szobor restaurálása nem támogatható.  

Az „Együtt Markotabödögéért„ Egyesület szintén a fent megjelölt pályázaton belül, a 2011. szeptember 10-én lebonyolításra kerülő 
XIII. UBORKAPARTI támogatására igényelt 1.200.000,- Ft-ot. A támogatási döntésről 2010. november 21-én kapta az egyesület 
kézhez az értesítést, mely szerint a teljes összeget jóváhagyták. Fontos kiemelni a LEADER pályázatoknál, hogy ezek utófinanszíro-
zottak, tehát a felújítások, rendezvények megtartása, illetve megvalósítása az önkormányzatot terheli. Ezután be kell nyújtani kifizetési 
kérelmeket, ezeket elbírálják és ha azt rendben találják, csak akkor utalják át a támogatási értesítésben megjelölt összeget.   

Ez előző években felajánlott tombolatárgyakat ezúton köszönjük és tisztelettel kérjük Önöket, hogy  
az idei Uborkapartit is—lehetőségeikhez mérten—szíveskedjenek támogatni. 

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. Nagyobb beruházást az önerő előteremtése nem engedélyez. 
Ebben a pályázatban szerepel még a bödögei ravatalozó tetőszerkezetének cseréje, térburkolat és járda, valamint térvilágító lámpates-
tek felszerelése nettó 705.000,- Ft-ért. A markotai temető bejárati ajtajának cseréje, valamint térvilágító lámpatestek felszerelése nettó 
162.000,- Ft összegben. Összesen nettó 4.604.920,- Ft-ra pályáztunk. A 2011. április 28-án érkezett támogatási értesítés alapján ebből 
nettó 4.109.171,- Ft-ot hagytak jóvá. Nem támogatják a nyílászárók cseréje utáni belső helyreállítást. 

Pályázati hírek 

Az alábbi pályázatokat—kivéve az uborkapartira vonatkozót—a markotabödögei önkormányzat ügyintézői készítették. 
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Vakáció veszélyekkel 

Oldal  2 MARKOTABÖDÖGEI ÚJSÁG 

Vakáció idején a gyerekek többször vannak felügyelet nélkül, mint a tanév ideje alatt. Érdemes              
folyamatosan felhívni figyelmüket azokra a kisebb-nagyobb veszélyekre, melyek leselkedhetnek rájuk. 
 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha otthon egyedül van a gyerek, senkinek ne nyisson  
ajtót. Ha olyan helyzetbe kerül, hogy megkérdezik, egyedül van-e, mondja azt, hogy anyukája 
vagy apukája csak a szomszédba ugrott át, vagy a boltba szaladt le, ezzel jelezze, a felnőtt            
bármikor jöhet, a közelben van. 

Nyugodtan adjunk feladatokat az otthoni tevékenységekből. Tanulják meg, hogy milyen               
tennivalók vannak a lakásban, házban, és a ház körül, a család mindennapi életében. A mostaná-
ban  divatos nevelési elvek szerint sajnos gyakran minden felelősség és teher alól mentesítjük                      
a gyerekeket. 
Figyelmeztessük őket, hogy a nyári nagy melegben, a nappali órákban lehetőleg ne sportoljanak, szellősen öltöz-
zenek. Fokozottan ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásukra, elsősorban friss ivóvíz formájában. Az édesített              
italok nem igazán alkalmasak erre. 
Körültekintően közlekedjenek gyalog, tömegközlekedési eszközökön, kerékpárral. Utazásnál ügyeljenek a vonat-
ra fel- és leszálláskor. Buszon, vonaton a balesetveszély elkerülése mellett tartsák szemüket értékeiken, hiszen                
a zsebtolvajok zsúfolt helyeken, járműveken előszeretettel fosztják ki a zsebeket, táskákat. A tapasztalatok szerint 
számos gyermekben még nem alakult ki az a tudat, hogy vigyáznia kell értékeire, mert ellophatják tőle.  

Kerékpárjaikat lazán letámasztva őrizetlenül hagyják a bolt vagy játszótér mellett, pénzüket, értékeiket ottfelejtik 
valahol. Amennyiben szükséges, a szülők akár minden nap hívják fel a figyelmét a gyereknek, mire ügyeljen.  

Rendezvények, börzék, roadshow-k látogatásakor lehetőleg ne kószáljanak egyedül a kiskamaszok, legyen velük 
felnőtt, vagy menjenek többen és vigyázzanak egymásra, mert ezen alkalmak bő termést hoznak a zsebtolvajoknak. 
Amikor hátizsákot hord a gyerek, a külső zsebekben ne tartson értékes dolgot, hiszen ezekbe a zsebekbe a tolvajok 
észrevétlenül belenyúlhatnak. A feltűnő helyen hordott  például nyakba akasztott  telefon, pénztárca sem szerencsés 
megoldás, hiszen kitéphetik a gyerek nyakából, amivel még sérülést is okozhat az elkövető.  

A szülők sokszor nyugodtabbak, ha mobiltelefon van gyermeküknél, hiszen így bármikor segítséget hívhat. Arra 
azonban vigyázni kell, nehogy épp a telefon miatt váljon áldozattá. Előfordulhat, hogy nagyobb gyerek, vagy             
gyerekcsoport erőszakkal, fenyegetéssel elveszi az egyedül lődörgő gyermektől a telefonját. Fölöslegesen ezért              
semmiképpen ne telefonáljon olyan helyen, ahol kifigyelhetik, és ne mutogassa, ne adja kölcsön senkinek a mobilját, 
mert talán sosem látja többé. A szülő hívja fel a gyerek figyelmét a segítségkérés más módjaira is. Bármelyik nyilvá-
nos telefonkészülékről tárcsázhatja az ingyenesen hívható segélyhívószámokat, vagy a közelben tartózkodó                  
felnőttől is kérhet segítséget.  

Strandra lehetőleg felnőtt vagy idősebb testvér felügyelete alatt menjenek a gyerekek, értékeiket hagyják a megőr-
zőben, de a leterített törölköző és papucs mellett is maradjon mindig valaki. 

 

Első alkalommal rendezett önkormányza-
tunk  ünnepséget azoknak a helyi diákok-
nak, akik az elmúlt tanévben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak valamiben.  
Szomorúan konstatáltuk, hogy csak                      
a jutalmazott gyerekek és hozzátartozóik 
vettek részt ezen a jeles eseményen.  
Elsőként Horváth  Sándor polgármester 
üdvözölte a megjelenteket. Az iskolaigazga-
tók közül a kónyi Tóth Zsuzsanna tett             
eleget meghívásuknak. Ő nagyon örült                     
a kezdeményezésnek és kedves szavakkal 
köszöntötte a tanulókat, valamint további 
hasonló eredményekre ösztönözte őket.            
A gyerekek ezt követően igazán nagy 
örömmel vették át a könyvjutalmakat.              
Az ünnepség végén Horváth Sándor közös 
fagylaltozásra invitálta a gyerekeket. 

Diákok jutalmazása 



Augusztus 20. az államalapítás ünnepe  
 

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja.                                             
A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. 

 

A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó              
személyéhez köti; az első magyar királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. István a magyar államiság és                   
a kereszténység alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a honfoglalást (896) vezető Árpád fejedelem ükunokája. 
István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze Fehérvár-
ra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, hogy          
István éppen ezen a napon halt meg 1038-ban.) Később Szent László király hozott döntést 
az ünnepnappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon avatták 
szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában. A történelem során már Nagy Lajos            
uralkodásától kezdve augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban. 
1686-ban XI. Ince pápa elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának                        
évfordulóján évente emlékezzék meg az egész katolikus világ Szent István ünnepéről                     
- az egyház augusztus 16-án tartotta az ünnepséget. 
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s a Szent István-nap 
is kimaradt, de Mária Terézia mégis elrendelte a megtartását, sőt, azt nemzeti ünnepként              
a naptárakba is felvétette! 1771-ben ő volt az, aki elhozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, amelyet                
ez időtől körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. 
Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet. Ezt követően először  
1860-ban ünnepelhették meg ezt a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé fajult. A kiegyezést követően 
teljes mértékben visszanyerte méltóságát az ünnep: 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította. 

A két világháború között mindez kiegészült a Szent István-i (Trianon előtti) 
Magyarország visszaállításának össznemzeti célkitűzésére való folyamatos    
emlékeztetéssel. 
Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. Majd ezt eltörölték, de az egyházi  
ünnepek sorában még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. Az akkori rendszer           
számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható.              
Azonban teljes megszüntetését sem tartották követendő célnak ahogy                       
az a tisztán vallási  ünnepek egy részével történt, de tartalmilag megújították. 
Szent István ősi ünnepéből az "új kenyér ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, 

mint új szocialista államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ettől fogva 1949-1989 között augusztus           
20-át az alkotmány napjaként ünnepeltük. Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés              
1991. március 5-i döntése Szent István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. 
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M E G H Í V Ó ANYAKÖNYVI  

HÍREK 
 
 

 

 
 

 

Elhunytak: 
 

Pintér Lajos 
 

élt 57 évet 
 

Puska Ferenc 
élt 94 évet 

 

Csapó József (Németország)  
 

élt 60 évet 
 

Feller Istvánné szül. Feller Mária 
élt 101 évet 

 

Nyugodjanak békében. 

 

Markotabödöge Község Önkormányzata, a Markotabödögei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és a Mennybetérő Vendéglő támogatásával  

2011. augusztus 20-án  
(szombaton)  

ünnepséget tartunk, melyre  
ezúton tisztelettel és szeretettel meghívjuk  

Markotabödöge lakosságát.  
 

A délután folyamán a gyerekeknek játékos vetélkedő lesz, finom ételek és 
este tábortűz. 

 

A pontos részletekről hirdetményen értesítjük  
Önöket. 

 



Kertészné csirkéje   
 

Hozzávalók 4 főre 

  

4 nagy csirkecomb (alsó+felső 
egyben), 4 db sárgarépa,                  
1 db padlizsán, 2 nagy                    
paradicsom, 2 db TV paprika,             
3 hagyma, 1 fej fokhagyma,                 

1 dl olaj/ olívaolaj, só, őrölt pirospaprika (Szegedi csípős              
csemege), borsikafű, ízlés szerinti friss zöldfűszer 
(itt: rozmaring, kakukkfű ) 

 

"El sül magában" ebéd, az összeállításon kívül sok gond nincs 
vele, csak arra kell figyelni, hogy végig közepes hőfokon süssük. 
Köretnek natúr párolt rizst és görög salátát ajánlunk hozzá.               

 

Elkészítés  
 

Egy nagy sütőpapíros tepsibe tesszük a csirkecombokat. 
Sózzuk, meglocsoljuk olajjal, és kb. fél órát sütjük közepes    
lángon, lefóliázva. 
Közben megtisztítjuk a zöldségeket, majd a hús köré szórjuk 
őket: a répát egyben,a paradicsomot félbevágva, a padlizsánt 
nagyobb cikkekben,a fokhagymát gerezdekre szedve,a paprikát 
félbevágva. 
Friss zöldfűszer ágakat dobálunk a tetejére, majd így együtt, 
megint lefóliázva sütjük kb. 1 órát. 
A sütés vége előtt 5 perccel szórjuk a húsra a borsikafüvet és     
az őrölt pirospaprikát. 
 

10 percet pihentetjük, aztán tálaljuk. 

Nyári receptek 

II. évfolyam 3. szám 2011. nyár Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes,                
információs lapja. Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139.                               
Felelős kiadó: Horváth Sándor polgármester. Szerkesztő, design, nyomdai munkák: Tóthné Meleg Erika.                                       
A Markotabödögei Újság teljes terjedelmében olvasható a www.markotabodoge.hu weboldalon! 

Markotabödögei  
Újság 

POSTA 
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Nyitva tartása: hétfőtől péntekig            
8.00-9.00 óra és 13.15-15.45 óra              
között. 
 

A posta kéri előre jelezni minden     
150.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó 
készpénz kifizetést. 
 

Lehetőség szerint a takarékjegy              
forgalmazást a délutáni órákban            
kérik bonyolítani. 
 

Lehetőség van folyószámla nyitásra, 
illetve bármilyen biztosítás kötésre           
előzetes egyeztetés alapján. 

Részeges  
sárgabarackpite 

 

Hozzávalók: 
17 dkg vaj,  30 dkg búzaliszt,             
50 dkg sárgabarack,  5 cl sárga- 
barack pálinka,  1 citrom lere-
szelt héja és kifacsart leve,             
2.5 dl tejszín,  20 dkg barna-

cukor,  3 db tojás,  2 teáskanál sütőpor,  csipetnyi só 

 

Tegyük a vajat és a tejszínt egy lábasba, majd forraljuk fel.   
Keverjük el benne a cukrot, majd ha kissé kihűlt üssük bele            
a tojásokat. Habverővel pár percig keverjük simára. Szórjuk 
bele a citrom lereszelt héját és ízesítsük csipetnyi sóval, majd 
adjuk hozzá a sütőporral elkevert lisztet is. Keverjük addig, 
míg sima nem lesz. 

 

A barackok magjait szedjük ki, majd vágjuk négyfelé.                 
Csorgassuk meg citromlével és pálinkával, hogy ne barnuljon 
meg, majd öntsük a tésztához. Adjuk hozzá a barackdarabokat, 
majd óvatosan keverjük össze. 

 

Öntsük a masszát egy közepes méretű vajjal kikent és liszttel 
meghintett tepsibe. Egyengessük el simára a tetejét, majd            
szórjuk meg egy-két evőkanálnyi barnacukorral. Tegyük előme-
legített sütőbe, és 150 fokon süssük 35-40 percig. Mielőtt            
kivennénk a sütőből, szúrjuk meg fogvájóval, és ha már nem 
ragad rá a tészta, biztosak lehetünk, hogy teljesen átsült                    
a sütemény. 

 

Ha elkészült még langyosan vágjuk kockákra és szórjuk meg 
porcukorral. 

Apák Napja Rábcakapi 2011. június 25.—képekben 

Jazzbalett-siker 
Csapó Vivien már 5 éve jazzbalettozik a rábapatonai            

Bolero Egyesületben. Szorgalmának és tehetségének             

köszönhetően kvalifikálták a 2011 májusának utolsó hétvé-

géjén megrendezett IDF világbajnokságon Olaszországban.           

Csoportban és egyéniben is szép eredményt ért el.                

Gratulálunk! 

Csapóné Balogh Andrea, Vivien édesanyja ezúton                   

megköszöni támogatóik felajánlását, mely segítségével   

kijuthattak a fenti világbajnokságra: Hadvári László,           

Kristóf Judit, Markotabödöge Önkormányzatának                    

Képviselő-testülete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nosalty.hu/csirke_alapanyag_287
http://www.nosalty.hu/sargarepa_alapanyag_66
http://www.nosalty.hu/padlizsan_alapanyag_301
http://www.nosalty.hu/borsikafu_alapanyag_813
http://www.nosalty.hu/rozmaring_alapanyag_70

