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Óvodai hírek 

A markotabödögei óvoda 2012. 
július 16—augusztus 31. között 
nyári szünet miatt zárva tart. 
Ez idő alatt—higiéniai okok-
ból—elvégeztetjük az épületben 
az éves meszelést, festést. Közfoglalkoztatás 

 EZ TÖRTÉNT MARKOTABÖDÖGÉN 

Felhívásunk hatására többen 
ajánlottak fel növényeket, virá-
gokat közterületeinkre, közin-
tézményeinkbe. Ezúton szeret-
nénk megköszönni nekik:  
Nagy Géza, Győrsövényház             
(tuják, szobanövény), Hegedüs 
Lászlóné Bella (díszcserjék, 
örökzöldek), Kovács Gyuláné 
Ilike (virágok), Boda Lajosné 
Kati (virág, örökzöld), Németh 
Lászlóné Erzsi (virág), Élő           
Lajosné lánya Éva, győri lakos 
(szobanövények), Némethné 
Lengyel Beatrix (virág), helyi 
óvodából virág.  Évelő növénye-
ket, virágokat ajánlott fel Nagy 
Marika, valamint az „Együtt 
Markotabödögéért” Egyesület 
15 ezer Ft értékben vásárol, 
ezek ősszel lesznek elültetve                     
a községben.  

Virág felajánlások 

Önkormányzatunk épületének külső színezését végeztettük el                
a közelmúltban. Kifestettük a tanácstermet, egyben házasságkötő 
termet is. Ezek finanszírozása önerőből történt. 

Megszépült az önkormányzat épülete  

Lomtalanítás 

Községünkben 2012. július 21-
22-én (szombat-vasárnap)              
lomtalanítás lesz. Akinek         
igénye van rá, Balog János, 
Rákóczi u. 3. szám alatti lako-
sunk a lomokat térítésmen-
tesen a konténerhez                 
szállítja (06-20/463-5019). 

Szépkorú férfi 

Szalay Feri bácsi—július 19-
én—90 éves. Születésnapját            
a hétvégén ünnepli meg család-
ja  körében. Jelenleg ő a legidő-
sebb  férfi Markotabödögén.  
Jó egészséget és boldog szüle-
tésnapot kívánunk!  

A közelmúltan településünkön 
két köztemetés volt, költségeit 
önkormányzatunk fedezte. 

Egyik elhunyt személy utolsó 
lakóhelye szerinti települési          
önkormányzatot megkerestük   
a köztemetés költségeinek meg-
térítése érdekében. Másik                
elhunyt esetében az eltemetteté-
sére köteles személy részletek-
ben fizeti meg. 

T a k á c s  J á n o s  v o l t 
markotabödögei plébános 
bödögei temetőben található 
síremlékét a helyi egyházköz-
ség felújítatta . 

Síremlék felújítása 

Köztemetés 

LEADER pályázati—utó -
finanszírozott—támogatással 
elkészült a markotai temető 
bejárati ajtaja. 

Új temető ajtó 

A Munkaügyi Központ támoga-
tásával Önkormányzatunk 2012. 
július 9-től szeptember 9-ig          
továbbra is foglalkoztatja              
közterület-fenntartóként Hima              
Istvánnét. Feladatát 6 órás 
munkaidőben látja el.  

A Kultúrházban található mos-
dóhelyiség átalakítását meg-
kezdtük. Az eddigiekkel ellen-
tétben le lesz választva a férfi 
és női illemhely, ezután külön 
bejárataik lesznek. 

Vizesblokk felújítás 
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Elérkezett a már nagyon várt 
nyári szünidő ideje. Az iskolai 
megpróbáltatások után a több-
nyire jól megérdemelt pihenésé         
a főszerep. Töltsétek tartalma-
san, és használjátok ki a vaká-
ció, a jó idő nyújtotta lehetősé-
geket! 
 

A nagyobb szabadság, a kalan-
dok keresése azonban veszélye-
ket is rejthet magában. Célunk, 
hogy felhívjuk a figyelmeteket 
ezekre a veszélyekre, hogy           
a szeptemberi iskolakezdésnél 
senkinek se kelljen kellemetlen 
élményekről beszámolnia régi 
vagy új osztálytársainak. 
 

Személyes biztonságotok érde-
kében fogadjátok meg tanácsa-
inkat, hiszen a „bajok”, az eset-
leges  balesetek, bűncselekmé-
nyek egy kis odafigyeléssel, elő-
vigyázatossággal általában        
elkerülhetők. 
 

 

A nyári melegben,              
a legmelegebb nappali 
órákban ne sportoljatok, 

ruházatotok legyen  szellős!  
Fokozottan ügyelni kell a rend-
szeres folyadékpótlásra, lehető-
ség szerint friss víz formájában, 
pótolva ezzel  a vízveszteséget. 

 

Fontos, hogy a szüleitekkel 
megbeszélt  időpontokhoz           
tartsátok magatokat, mindig 
tudjanak róla, hogy hol              
vagytok. A kalandvággyal        
kezdődő  csavargásoknak           
gyakran bűncselekmény a vége. 
Nyaranta megnövekszik az  el-
tűnés miatt körözött fiatalok          
száma… 

 

„ A l k a l o m  s z ü l i                   
a tolvajt” - hallhattátok 
szüleitektől, nagyszülei-
tektől. Ne hívjátok fel  
magatokra a figyelmet 

feltűnő viselkedéssel, értékes 
tárgyakkal (mobil, ékszerek 
stb.)! 

 

Legyetek óvatosak az idegenek-
kel! Ne szálljatok be ismeretlen 
autóba, ne engedjetek idegent  
a lakásba. 

A hőségben a figyelem csökken-
het, és bágyadtabbá válhatunk, 
ezért közlekedésnél fokozottan 
ügyelni kell a szabályok betar-
tására. 

 

Kerékpározás, görkor-
csolyázás közben le-
gyen rajtatok a megfe-
lelő védőfelszerelés 
(sisak, térd-, könyök, 
és tenyérvédő), szük-
ség esetén pedig a lát-
hatósági mellény! 

 

A káros (játék) szenvedély           
kialakulásához az első lépés          
a napi zsebpénz „felelőtlen”  
elköltése. Veszélyes lehet               
a bevásárló központokban törté-
nő céltalan őgyelgés. A szeren-
csejátékok, nyerőgépek és          
komputeres játékok függőséget 
okozhatnak. A függőség azt  
jelenti, hogy többé nem Ti           
döntötök arról, hogy élvezitek-e 
ezeket, hanem azok  döntenek 
Rólatok: már nem tudtok meg-
lenni nélkülük. 

 

Az internet     
kinyitja a vilá-
got, ugyanakkor 
észrevét lenül              
bajba sodorhat, 
ha nem tartjá-
tok be az alapvető felhasználói 
szabályokat. Azaz ne adjátok ki 
magatokat: teljes nevet,  címet, 
telefonszámot, semmilyen          
személyes adatot ne szerepel-
tessetek! Ha a fényképeteket 
megjelenítitek a hálózaton,  
tudnotok kell, hogy azzal vissza 
lehet élni. Ha különböző           
fórumokon kapott üzenetek  
riadalmat, félelmet keltenek 
Bennetek, szóljatok  a szülei-
teknek, jelezzétek felnőttnek. 
Kérjetek segítséget! 

 

Szeretnénk, hogy valóban élvez-
zétek a vakációt.  Kívánunk 
Nektek hasznos időtöltést   
földön-vízen, vízben, vagy 
akár a levegőben! 
 

Legyetek jók, ha tudtok!  

A többi nem számít… 

V A K Á C I Ó !  
Szünidei tanácsok 

 

Készpénzt lehetőleg ne, vagy 
csak több helyen elosztva tart-
satok magatoknál. Ha van 
bankkártyátok, annak PIN-
kódját ajánlatos a kártyától el-
különítve tárolni.  

 

Sport, játék, strandolás közben 
is vigyázzatok értékeitekre. 
Fürdőzés közben se hagyjátok 
őrizetlenül a holmikat. Pénzt 
vagy egyéb értéket tároljátok 
biztonságos helyen! 

 

Szabad vizek mentén csak         
a kijelölt fürdőhelyen történő 
strandolás a biztonságos, ahol 
szükség eseten megoldható              
a gyors mentés. 6 éven aluli, 
továbbá úszni nem tudó 14 éven 
aluli gyermek csak felnőtt kísé-
retében fürödhet.  Felhevült 
testtel, teli gyomorral, bódult 
állapotban, soha  ne strandolja-
tok! 

 

A természetes 
v i z e k b e n ,         
bányatavakban, 
v í z t á r o z ó k b a n 
való fürdőzés          
kiszámíthatatlan 
következmények-

kel  járhat, halálhoz is vezethet. 
 

A vízibicikli, gumimatrac hasz-
nálata is komoly felelősség.          
Az arról vízbe ugró, vagy csúszó 
személytől eltávolodó fürdőesz-
közre nehéz visszakapaszkodni, 
és adott esetben el is sodródhat. 

 

Ha csónakban élvezitek a vízi 
élet szépségét, tartsátok be              
a vízi jármű felelős vezetőjének, 
a kapitánynak az utasításait!          
A csónakot elhagyni, csak az 
azt vezető személy engedélyével 
lehet. Ajánlatos mentőmellény, 
mentőgallér használata. 



Oldal  3 III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
 

 
 
 

 
 

Nagy Gyula 
 

(Sport u. 10.) 
 

élt 59 évet 
 

Papp János 
 

(Fő u. 37.) 
 

élt 62 évet 
 

Döme József Imréné  
 

(Széchenyi u. 4.) 
 

élt 58 évet 
 

Őszinte részvétünk  
a hozzátartozóknak! 

Elhunytak: 

„A szülő és gyermek egész 
életre szóló kötődése               
a szülő és csecsemő közöt-
ti, kölcsönösségen és pár-
beszéden alapuló kapcso-
latukkal kezdődik.”     

         Bowlby 
 

Markotabödögén a Polgár-
mesteri Hivatal támogatá-
sával szervezett csecsemő-
masszázs tanfolyam kere-

tében segítek a szülőknek elsajátítani, hogy 
hogyan masszírozzák a gyermeküket. Az anyu-
kákkal és gyönyörű  babáikkal hetente találko-
zunk és együtt masszírozzuk a legkisebbeket. 
A babamasszázs legfontosabb hatása, hogy elő-
segíti és támogatja  a szülő és gyermeke közötti 
kötődést. Mi édesanyák ösztönösen tudjuk, 
hogy gyermekeinknek szükségük van az ölelés-
re, érintésre. A babák az érintésen keresztül 
veszik tudomásul a környezet szeretetét. 
A masszírozásnak számos jótékony hatása van. 
Segíti az idegrendszer érését, csökkeni a nyug-
talanságot, segíti a nyugodt alvást. Támogatja  
a mozgásfejlődést, erősíti az immunrendszert, 
enyhíti a hasfájásos panaszokat. A masszázs 
által szavak nélkül fejezhetjük ki szeretetün-
ket. Csodálatos élmény a szülőnek és a babájá-
nak egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy a fog-
lalkozásokon résztvevő anyukák és babáik         
pozitív élményekkel gazdagodnak és beépítik 
mindennapjaikba a babamasszázst. 
Köszönöm a szülők és a babák (Király           
Boglárka, Csonka Noel Patrik, Németh Petra) 
lelkes és aktív részvételét és az együtt                    
töltött időt. 
Köszönöm a Polgármester Úrnak, hogy lehető-
vé tette a tanfolyam megvalósulását. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Virágh Adél Anna 

 

(Fő u. 106.) 
 

szülei:  
Horváth Zsuzsanna és 

Virágh Gábor 
 

Hordós Bulcsú 
 

(Fő u. 83.) 
 

szülei:  
Baboth Ágota és 
Hordós Roland 

 
 
 
 

Üdvözöljük kis lakóinkat! 

Megszülettek: 

Babamasszázs  

2012. július 5-én ünnepély keretében—immár                
2. alkalommal—díjazta önkormányzatunk azokat         
a helyi általános iskolás gyerekeket, akik a 2011/2012. 
tanévben tanulmányaikban, sportban vagy művészeti 
ágban nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. Horváth 
Sándor polgármester Pedagógus Nap alkalmából            
köszöntötte a helyben élő aktív és nyugdíjas iskolai és 
óvodai pedagógusainkat, valamint a kónyi iskola veze-
tőségét, tanárait, és a kónyi óvoda vezetőjét, majd ré-
szükre emléklapokat nyújtott át.  
A képen látható gyerekeknek—3 kivételével—a hely-
színen adta át könyvjutalmaikat. Akik nem tudtak 
részt venni, azok részére a könyveiket  eljuttatja             
az önkormányzat. 
A díjazottak: Cseresznyák Rebeka, Szabó Klaudia,    
Kurucz Anna Cseperke, Szabó Fanni, Pintér Rebeka, 
Domoszlai Martina, Németh Dóra Anna, Németh Ákos, 
Kluiber Gergő, Varga Dominik, Kormos Veronika,        
Németh Kitti, Balogh Dominik,  Meleg Bettina,           
Dombos Levente. 
       
 

 

 
 
 
 
 

Horváthné  
Egyházi Veronika,  

Védőnő, Okleveles  
Csecsemőmasszázs  

Oktató  

Diákok jutalmazása 
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Sárgabarackos sajttorta 
 

Hozzávalók: 
25 dkg liszt, 13 dkg margarin, 
6 dkg cukor, 1 tojás, pici só,  
a töltelékhez: 25 dkg túró,             
25 dkg mascarpone krémsajt,                     
2 tojás, 13 dkg puha margarin, 

13 dkg cukor, 1 citrom reszelt héja, 1 csomag              
vaníliás pudingpor; 60 dkg kimagozott sárgabarack,               
1 csomag vaníliás cukor, 2 kávéskanál őrölt fahéj,                
a forma kikenéshez: kevés margarin 
 

Elkészítés: 
A tésztához valókat egy tálban összekeverjük,             
ha összeáll, egy kikent 26 cm-es kapcsos tortafor-
mába nyomkodjuk (legyen egy kis pereme is). Amíg   
a krémet készítjük, berakjuk a hűtőbe. 
 

A töltelékhez minden hozzávalót egy nagy tálban          
összekeverünk és géppel "selymesítjük" pár percig.           
A sárgabarackot csíkokra szeleteljük. 
 

A tésztát a hűtőből kivesszük, rászórjuk egyenlete-

sen a barackot, megszórjuk vaníliás cukorral és  

fahéjjal, majd ráöntjük a túrós keveréket. 175 fokra 

előmelegített sütőben legalább 1 órát sütjük. Csak 

kihűlés után vesszük ki a formából és szeleteljük. 

Húsos texasi burgonya  

 
hozzávalók 4 főre: 

5 nagy burgonya, 2 vörös-

hagyma, 1 gerezd fok-

hagyma, 1 ek olaj, 50 dkg 

apróra darált hús (sertés-

marha), 2 ek paradicsompüré, 1 doboz hámozott 

egész paradicsom, cayenne bors, 10 dkg reszelt sajt, 

2 dl tejföl, só 
 

Elkészítés: 
A burgonyát héjában 35 perc alatt megfőzzük.  
Közben az olajon fehéredésig pirítjuk a húst, majd  
a kétféle hagymával együtt pirítjuk. Belekeverjük          
a paradicsompürét, azzal is lepirítjuk, sóval, 
cayenne borssal fűszerezzük. Végül hozzáadjuk                
a hámozott paradicsomot. Kb. 30 percig főzzük.               
A meghámozott krumplit kettévágjuk, belsejét            
kivájjuk. Egy nagyobb tepsit vajjal kikenünk.                 

A krumplik belsejébe halmozzuk a húsos tölteléket. 
A tejfölt elkeverjük a reszelt sajt felével. Majd ezt           
a húsos krumplikra kanalazzuk. A maradék reszelt 
sajtot rászórjuk.  

Előmelegített sütőben aranybarnára sütjük. 

Süssünk, süssünk valamit... 

Szent István (967-977?-1038) király 

a pogány magyarok megtérítője, az ország 

első koronás uralkodója volt. Géza fejede-

lem (Árpád dédunokája) és Sarolt fia;   

Gizella bajor hercegnővel 996 körül kötött 

házasságából valószínűleg öt gyermek      

született, közülük csak Imre érte meg           

a nagykorúságot. István atyja halála után, 

997-ben vette át az uralkodást, a történel-

mi krónikák szerint 1000-ben koronázták 

meg a II. Szilveszter pápa által III. Ottó           

császár jóváhagyásával küldött koronával.  

Uralkodása elején meg kellett törnie                

a törzsfőket, akik hatalmát és életét veszélyeztették. Jelentős 

állam- és egyházszervező munkát végzett. Az ország területét 

vármegyékre osztotta, ezek központjába egy-egy ispánt nevezett 

ki. Tíz püspökséget, közte egy érsekséget, valamint több bencés 

apátságot alapított, és látott el bőven birtokokkal, adományok-

kal. Minden 10 falu lakosságát templomépítésre kötelezte, és 

előírta a keresztény ünnepek megülését. 

Az 1083. augusztus 20-án szentté avatott, államalapító király             

a magyar történelem során mindig nagy tiszteletnek örvendett. 

Ökölbe zárt, mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb nemzeti 

ereklye, a budapesti Szent István-bazilikában látható. 

Államalapításunk ünnepe: AUGUSZTUS 20. 
Markotabödöge Község Önkormányzata, a 

Markotabödögei Önkéntes Tűzoltó  Egyesület 
és a Mennybetérő Vendéglő támogatásával  

 

2012. augusztus 19-én  
(vasárnap)  

 

szeretettel meghívjuk Markotabödöge lakosságát 
a bödögei Bajártóba, ahol a délután                 
folyamán a gyerekeknek játékos 

vetélkedő lesz, este pedig         
tábortűz. 

 
 
 

M E G H Í V Ó 

2012. május 21-én ünnepelte              
az Őszirózsa Nyudíjas Klub meg-
alakulásának 25. évfordulóját.           
A helyi képviselő-testület a klub 
részére a „Markotabödöge közsé-
gért” díjat adományozta, melyet az 
ünnepségen Horváth Sándor            
polgármester nyújtott át. A jó han-
gulatú, kellemesen estén szlovák 
testvértelepülésünk, Lúcs község 
is képviseltette magát. 

25 éves a nyugdíjas klub 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/burgonya
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fokhagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fokhagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cayenne-bors
http://www.vendegvaro.hu/szent-istvan-bazilika-budapest

