
Aszalt szilvával töltött csirkemell diós bundában 
 

Hozzávalók: 

4 db kicsontozott csirkemell, 20 dkg mag nélküli aszalt szilva, só, 

őrölt bors, tojás, liszt, darált dió, zsemlemorzsa 
 

Elkészítés: 

A csirkemelleket éles késsel hosszában felszúrjuk, a nyílást aszalt 

szilvával megtöltjük, és hústűvel vagy fogpiszkálóval összetűzzük.  

A megtöltött húsokat sóval, borssal bedörzsöljük. Azután lisztbe, felvert tojásba, majd 

dióval kevert zsemlemorzsába forgatjuk. Bő, forró olajban aranybarnára sütjük, és 

szerecsendióval megszórt burgonyapürével tálaljuk. 

II. évfolyam 4. szám 2011. október 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! 
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Szeretettel várunk Benneteket  
 

PÉNTEKENKÉNT ÚJRA 
 

a JÁTSZÓHÁZBA. 
 

Kezdés:  

2011. október 21.  

(péntek) 

17.00 óra 
 

Helye: Napközi épülete 
 

Részvételi díj: 300,- Ft/gyerek 
 

Témák:  

Ősz, Advent, Karácsony  
 

Kérjük, ollót mindenki hozzon 

magával! 
 

Hevesi Zoltánné Kati tanító néni 
Ráczné Fülöp Zsuzsanna  

 

 
 
 
 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei  

Labdarúgó Szövetség  

- Megyei III. Csornai csoport -  

2011/2012 

 
 
 

10. forduló: 

2010. október. 23.  (vasárnap)  

15 óra:  

Markotabödöge SE-Jobaháza KSE 
 

11. forduló: 

2010. október 30.  (vasárnap)  

14 óra:  

Szil SE-Markotabödöge SE 
 

12. forduló: 

2010. november 6.  (vasárnap)  

14 óra:  

Markotabödöge SE- 

-Szilsárkány-Pásztori SE 
 

13. forduló: 

2010. november 13. (vasárnap)  

14 óra:  

Babót SE-Markotabödöge SE 
 

14. forduló: 

2010. november 20. (vasárnap)  

14 óra:  

Markotabödöge SE-Szárföld SE 

Sütőtökös-diós szelet 
Hozzávalók: 
 

A tésztához: 
50 dkg finomliszt, 25 dkg Rama, 10 dkg kristálycukor, 2 tojássárgá-
ja, 3 evőkanál tejföl, késhegynyi szódabikarbóna, csipet só 
 

A töltelékhez: 
kb. 10 dkg sült tök, 4 tojásfehérje, 25 dkg porcukor, 25 dkg darált 
dió,  1 csomag vaníliás cukor 

 

Elkészítés: 
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, a felét belenyomkodjuk egy kikent, lisztezett,             
közepes méretű tepsibe, tetejét pedig megkenjük a sült tökkel (úgy, mintha lekvárral 
kennénk meg). Ezután a tojások fehérjét felverjük a porcukorral, hozzákeverjük a darált 
diót és a vaníliás cukrot, majd a sütőtökös tészta tetejére kenjük, végül befedjük                      
a megmaradt tésztával, amit előzőleg tepsi méretűre nyújtottunk.  
 

Közepesen meleg sütőben megsütjük, és a tepsiben hagyjuk kihűlni. Kis kockákra szeletel-
ve tálaljuk. 

 
 
 
 
 

  
  

„„JÖN A TÉLAPÓJÖN A TÉLAPÓ!”!”  
A dunaszentpáli Csillagfény Színjátszókör  

„Holle anyó” című zenés mesejátéka 

2011. december 3-án (szombaton)  

16.00 órakor lesz a Kultúrházban, melyre 

 szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját. 

Utána pedig vendégül látunk mindenkit Utána pedig vendégül látunk mindenkit   

egy pohár forralt borra, teára és pogácsára.egy pohár forralt borra, teára és pogácsára.  
Részvételi díj:  

1.000,- Ft (tartalmazza a télapó-csomagot), 

700,- Ft (csomag nélkül). 
 

Jelentkezni lehet:  

óvodában, Kati tanító néninél, 

Ráczné Zsuzsánál (06-30/3391-530). 
 

Felajánlásukat köszönjük a Játszóház nevében. 

Gyerekek figyelmébe ajánljuk 

Labdarúgás Őszi receptek    
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Elhunyt: 
 

Németh Józsefné  
szül. Németh Irma 

 

élt 78 évet                   
 

Nyugodjon békében. 

 Megszülettek: 
 

Kolonics Bence Álmos  
(szül: Markotabödöge, 2011. augusztus 9.) 

 

Németh Petra  
(szül.: Csorna, 2011. szeptember 22.)                                                                                                   

        

                              Üdvözöljük községünk új lakóit! 

Önkormányzatunk elvégeztette a Közkapu utcában az úttest 
kátyúzását, lyukak beaszfaltozását. 
 

Az orvosi rendelő épülete homlokzatának javítása elkészült, 
színezésére a következő hetekben kerül sor. 
 

Lomtalanítás lesz 2011. október 29-30. között. 
A feleslegessé vált holmikat a Bejczy-ház         
udvarán elhelyezett konténerbe lehet bele-
tenni. Kérjük, hogy üveget, veszélyes hulladékot (pl. állati           
tetemet, akkumulátort, autógumit stb.) ne rakjanak bele! 
 

A képviselő-testület döntése értelmében a beiskolázási              
segélyek összege az alábbiak szerint került megállapításra:  
az általános iskolások részére az adott évfolyam tankönyvei 
árának 60%-a, a középiskolás tanulók, illetve a főiskolások, 
egyetemi hallgatók részére 5.000,- Ft. Ezek a támogatások 
már kifizetésre is kerültek az érintettek részére.  
 

Az E.ON az egész községben—térítésmentesen—elvégezte            
a közvilágítási (utcai) lámpák fénycsöveinek cseréjét. 
 

A Markotabödöge, Fő u. 73. szám alatt megüresedett           
önkormányzati szolgálati lakást 2011. október 1-jével          
bérbe adtuk. 

 

Kérjük a mezőgazdasági géptulajdonosokat 
(traktor, utánfutó stb.), hogy a járműveik 
által felhordott sarat a közutakról                    
takarítsák le!  
KRESZ  

63. § (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, 
beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát,  
zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, 
köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni,          
illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről                       
a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.  
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt              
a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat 
beszennyezheti - el kell távolítani.  
A fenti KRESZ szabályokkal ellentétes magatartás szabály-
sértésnek minősül.  

 

A markotabödögei Posta új—2011. október 1-től 
érvényes—nyitvatartási ideje: hétköznapokon             
900-1000 óra és 1400-1540 között.  

A templom, illetve a paplak udvarát és utcafronti részét         
falugondnokunk, Kovács Gyula és az önkormányzat 4 órában 
foglalkoztatott dolgozója, Zsenák István tette rendbe. 
 

A bödögei temető szemétgyűjtőjénél kialakítottunk egy  
kapubejárót, lebetonoztuk, kaput helyeztünk el. A jövőben 
ezen keresztül juthatnak be a temető területére                       
a gépjárművek. 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. november 7-én, 
„búcsúhétfőn” a Körjegyzőség hivatala zárva tart.           
 

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor                        
a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket.              
Sírjaikat a kegyelet koszorúival, virágaival díszítjük,             
meggyújtjuk az emlékezés lángját. Felhívjuk a temetőkbe 
látogatók szíves figyelmét arra, hogy a piros színű kukákba 
kizárólag mécsest, üveget szíveskedjenek rakni. Köszönjük. 
 

A temetőkben október 29-tól november 2-ig a sírok              
gondozásán kívül (virágültetés, öntözés, kapálás, gyomlálás, 
takarítás stb.) bármilyen más jellegű munkálatot végezni                
a kegyeleti megemlékezések zavartalanságának biztosítása 
érdekében nem lehet!  

 

Köszönik az 1%-os felajánlásokat! 
 

A markotabödögei egyesületek ezúton köszönik meg             

mindazoknak a segítségét és támogatását, akik a helyi  

egyesületek javára ajánlották fel 2010. évi személyi             

jövedelemadójuk 1%-át.  
 

A Markotabödögei Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

(adószáma: 18538988-1-08 )   

összesen 138.472,- Ft-nyi összeget,  
 

a Markotabödögei Sportegyesület  

(adószáma: 18974012-1-08):  

46.127,- Ft-ot,  
 

az Együtt Markotabödögéért Egyesület  

(adószáma: 18973530-1-08)  

9.933,- Ft-ot kapott. 
 

Felhívjuk leendő támogatóink figyelmét adószámainkra, 

melyre jövőre is várjuk megtisztelő felajánlásaikat. 

Önkormányzati hírek, közérdekű információk  

Anyakönyvi hírek 

http://www.mindmegette.hu/hatarozo/49
http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=46898
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/7
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/8
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/7


1956. október második felében a kommunista diktatúra 

ellen - főleg az egyetemi diákság részéről - országszer-

te meginduló tiltakozások  október 23-án 

Budapesten válnak forradalmi tömegmozga-

lommá. A Bem-szobornál tartott szimpátia-

tüntetés hamarosan rendszerellenes tömeg-

demonstrációvá vált, ezt kifejezve a tömeg 

átvonult a Parlament elé, ahol a közel két-

százezer főre gyarapodott tiltakozók meg-

hallgatták Nagy Imre reformokat ígérő be-

szédét. Közben a tüntetők ledöntötték                  

a Dózsa György úti Sztálin-szobrot,                       

a kommunista diktatúra egyik jelképét.                 

A Magyar Rádió épületénél estére ostromál-

lapot alakult ki, s a fegyverhez jutott felkelők hajnalra 

elfoglalják azt. A forradalmat majd a szovjet csapatok 

fegyverrel fojtják vérbe, melyet a hatalomra emelt           

Kádár-rezsim megtorlása követ. Természetesen a forra-

dalom leverését követően tilos volt nemhogy október          

 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 
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Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint  

a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja 

 

Mindenszentek és Halottak napja az ember életének egyik legfontosabb, egészen soha el nem feledhető valóságára világít 

rá. Pilinszky János félelmes látomása a Harbach 1944 című versében a halál felé vánszorgó foglyok végeláthatatlan menetét 

idézi fel: "...fogadásukra már készen, / akár egy megnyíló karám, / kaput vadul széttaszítva / sarkig kitárult a halál".  
 

Pilinszky a háború és a lágerek borzalmát idézi fel. A halálmenet azonban végeláthatatlanul tart a történelem folyamán. 

Mindig újak csatlakoznak hozzá, mindig mások tűnnek el belőle. Egyikünk sem maradhat ki a sorból, egyikünk sem szökhet 

meg belőle, nem térhet más útra, legyen akár kisgyerek, akár fiatal, akár aggastyán. A különbség legföljebb annyi, hogy  

minél fiatalabb valaki, annál kevésbé érzékeli, hogy hová vezet ez az út: viszonylag sokáig lehet vidáman és önfeledten          

sétálgatni rajta. Előbb vagy utóbb azonban mindenki rádöbben, hogy útja véget ér. Ahogy az előtte járók mind kihulltak              

a sorból, úgy fog eltűnni egyszer ő is.  
 

Előrehaladva életünk útján egyre több emberrel találkozunk. Az útitársak különböző, időnként talán változó           

összetételű csoportokban haladnak előre. Egyszercsak eltűnik mellőlem valaki, aki hosszú ideje, talán születésem 

óta életem része volt, mélységes szeretetben. A világom szinte összeomlik, értelmét veszíti nélküle, egész           

bensőm feljajdul a veszteség fájdalmában. Ha nincs többé az, akit szeretek, hiánya pótolhatatlan. Az igazi             

szeretet a személynek abban a mélységében gyökerezik, amelyben mindenki csak ő maga, egyetlen és pótolhatat-

lan. Szeretteim halálával szívemnek egy-egy darabja (vagy egésze) is elhal - vagy inkább átkerül a holtak világába.  
 

Életünk során egyre inkább együtt élünk a halottainkkal. A Halottak napja ennek a halálon átívelő szeretetnek az ünnepe.          

A Mindenszentek ünnepe ezt alapozza meg a feltámadásba vetett hitben. Hisszük, hogy a megholtak is élnek, csak             

másként: istenibben és teljesebben, mint mi, halandók. A történelem nagy halálmenete nem a pusztulás, hanem a beteljesü-

lés felé tart. Reméljük, hogy a szentek közösségébe jutottak, és hogy közösségben lehetünk velük már most, múló             

életünk folyamán is.  
www.vigilia.hu 

23-át, de még forradalomként említeni is. Hivatalos  

álláspont szerint „ellenforradalom” zajlott, melyet 

„reakciós” és „köztörvényes elemek”        

szerveztek. Október 23-a emlékét                       

a külföldre emigráltak őrizhették nyíltan, 

itthon legfeljebb  titokban lehetett szóba 

hozni. Az 1980-as évek  végén a rendszer 

gyengülésével párhuzamosan kezd ’56 valódi 

története nyilvánosságot kapni,   1988-ban 

követelik Nagy Imre és a kivégzett mártí-

rok rehabilitációját, s rá egy évre, 1989-

ben több százezres tömeg előtt temetik 

újra a kivégzett  miniszterelnököt és társa-

it. Október 23-a jelképpé válását jelzi, 

hogy 1989. október 23-án az akkori megbízott államfő, 

Szűrös Mátyás a Parlamentnél összegyűlt százezres tö-

meg előtt kiáltja ki  a III. magyar demokratikus köztár-

saságot. Az új, demokratikusan választott Országgyűlés 

1991-ben hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánítja. 

 

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren. 

Október 23. 

Mindenszentek—Halottak Napja 

Juhász Gyula: Consolatio 
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Ezúton tisztelettel köszönjük  
minden közreműködő odaadó    
munkáját, segítségét, személyes 
részvételét és támogatását, mert 
nélkülük ez a rendezvény nem   
jöhetett volna létre.   

 

Idén immár 13. alkalommal került sor 
az Uborkaparti megrendezésére.  
Horváth Sándor polgármester ünne-
pélyes megnyitója után után a helyi 
óvodások adtak kedves műsort.          
Ezután a délelőtt a szakmai progra-
mokkal folytatódott: az uborkater-
mesztésről, magforgalmazókról,         
növényvédő szerek alkalmazásáról 
szóló előadásokat hallgathattak meg               
a megjelentek. Ezt követően            
az „Együtt Markotabödögéért” Egye-
sület tagjai által készített ételekből, 
salátákból falatozhattak a vendégek. 

Mindeközben már reggel óta készül-
tek a finomságok az üstökben                  
a sportpálya hátsó részén felállított 
sátrak alatt.  Délben ebéddel kínál-
tuk a falu lakosságát és vendégeinket 
egyaránt. 

Ebéd után elsőként a Rábcakapi     
Hagyományőrző Együttes műsorát 
tekintettük meg. Utána a színpadon a 
markotabödögei és a lúcsi nyugdíjas 
klub tagjai énekeltek.  
Ezután került sor a „Markotabödöge 
községért” díj átadására, melyet idén 

Az asszonytorna kisebb-nagyobb megszakításokkal már 1 éve működik Markotabödögén.          

A zenés aerobic, erősítő torna heti egy alkalommal—jövő héttől már—keddi napon  

18-19 óra között a kultúrházban szakképzett oktató—Szabó Szilvia—vezetésével zajlik.                               

Ha régen mozogtál, ha sokat kihagytál, fogyni szeretnél vagy csak kikapcsolódnál,  

akkor gyere el és tornázz velünk!   

Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom, napijegy és havi bérlet is váltható.  

Rácz Viktorné vehetett át.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A délutánt gyermekeknek szóló             
bohócműsor színesítette. A kicsik 
aktívan részt vettek a produkcióban. 
Őket követte az országszerte  nép-
szerű humorista páros, a Defekt Duó, 
akik nem okoztak csalódást, mosolyt 
csaltak kicsik és nagyok arcára               
egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A győri Nemzeti Színház művészei, 
Csikó Teodóra és Takács Zoltán           
lehengerlő előadásukkal nyűgözték le 
a közönséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az ügyes bodonhelyi show-táncosok  
műsorát követően rendezvényünk 
sztárvendége, a Bon Bon együttes 
lépett színpadra hatalmas sikerrel. 

Népszerű dalaikat a közönség velük 
együtt énekelte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Majd a nemesszalóki „Őszidő”         
ének- és tánckar műsora volt.  
Fél nyolctól pedig a tombola-sorsolás 
vette kezdetét. Óriási érdeklődés 
közepette kerültek kihúzásra                   
a nyertes szelvények.  
Este a Galery együttes zenéjére  
rophatták a táncos lábú vendégek. 
A délutánt még színesítették az 
alábbi programok is: ingyenes légvár,         
kézműves foglalkozás, arcfestés, 
Erus-jósdája, festménykiállítása,                
és a „Vándorló Sasok” motorosai 
utaztatták a vállalkozó szelleműeket. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy sok 
éves próbálkozás eredményeként           
az idén végre megtekinthettük és 
kipróbálhattuk a csúcskategóriás 
rendőrségi gépjárműveket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

XIII. Uborkaparti Markotabödöge, 2011. szeptember 10.  

Lányok, asszonyok! Női kondícionáló torna! 

http://www.vigilia.hu

