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Az év során az önkormányzat lehetősé-

geihez képest igyekezett szépíteni a köz-

séget, virágosította pl. a falicita bevéte-

léből, lakossági,  valamint az Együtt 

Markotabödögéért Egyesület felajánlá-

sából. Rendben tartottuk a közterülete-

ket, temetőket, a buszmegállókban sze-

meteseket helyeztünk el. Az év elejét 

tartalékkal kezdtük, a temetőkre 500 e 

Ft-ot költöttünk, LEADER pályázatból  

a bödögei ravatalozó mellett reflektoro-

kat helyeztünk el, térburkolatot készít-

tettünk, illemhelyeket helyeztünk el. 

Tervezési hibából adódóan a tető               

faanyagot és ácsmunkát kellett saját 

költségen megcsinálni. A fenti tevé-

kenységeket jól fogadta a lakosság.               

A templom kerítését megjavítottuk és 

egész évben segítséget nyújtottunk                   

a paplak és a templomkert rendben tartá-

sához. A helyi egyházközség felújíttatta 

a plébános sírt. Önkormányzatunk terve-

zi még Dömötör Ferenc volt jegyző sír-

ját és egy ’48-as honvéd sírját  felújítani. 

A polgármesteri hivatal épületén nyílás-

záró cserét, bádogos munkát végeztet-

tünk – szintén LEADER pályázati pénz-

ből -, a nagytermet azonban saját erőből 

festettük ki. A kultúrház épületén szin-

tén ablakcserét végeztettünk, az illemhe-

lyeket külön választottuk, és saját for-

rásból az épület előtt murvás parkolót 

alakítottunk ki. Ez utóbbi nagyban társa-

dalmi munkának köszönhető. Út- és 

járdafelújításra nem lehet pályázni, 

ugyanakkor a töredezett járdákat, ahol 

nagyon szükséges volt kijavítottuk. A 

költségvetésből 2.800 e Ft-ot elvontak, 

azonban az ún. felzárkóztatási pályáza-

ton 2.000 e Ft-ot nyert el a község, 

azonban azt csak meghatározott célra 

lehetett felhasználni. Ebből valósult meg 

az orvosi rendelőn a tetőcsere. Tavasszal 

hóolvadáskor beázott a védőnői tanács-

adó, megfelelő bádogos munka hiányá-

ban, így azt is a váróhelyiséggel együtt 

fel kellett újítani. A községben, mint               

a körzet gesztora főállású védőnőt alkal-

mazunk ismét,   aki ellátja a lébényi 

iskolavédőnői feladatokat is.  

A jövőben 2000 fő lakosságszám fölött 

lehet közös hivatalokat létrehozni, így 

csatlakoznia kellett a falunak más             

településhez. Markotabödöge Kóny                       

községgel hozott létre közös önkor-

mányzati hivatalt. Csatlakozott a közös 

önkormányzati hivatalhoz Rábcakapi és 

Cakóháza község is. Korábban Barbacs 

Körjegyzőséggel is folytak ilyen tárgyú 

megbeszélések. Sajnáljuk, hogy a jól 

működő körjegyzőség nem maradhatott 

fenn. Az ügyek jelentős részét továbbra 

is helyben lehet elintézni. A községben 

az új jegyző rendszeresen tart ügyfélfo-

gadást. A szociális feladatok ellátására 

létrehozott  társulás fennmarad,                        

a lakosság elégedett a házi gondozók 

munkájával és a többi feladat ellátásá-

val. Tavaly decemberben 1 fő szociális 

segítőt foglalkoztattunk, akinek a bérét        

a munkaügyi hivatal állta 70 %-ban.           

Ha idén is lesz erre lehetőség, élni             

kívánunk vele. Az elmúlt évben 6 baba 

született, a családoknak egyszeri               

20.000 Ft születési támogatást nyújtott 

az önkormányzat. 1 esetben állapítot-

tunk meg letelepedési támogatást,                 

2 alkalommal volt köztemetés. Amikor 

az óvodások és az egyéb igénylők étkez-

tetésében probléma jelentkezett,                    

az önkormányzat 2 nap alatt biztosította 

az ellátást a helyi vendéglőből. 

A pénzügyi helyzettel kapcsolatban             

az önkormányzat 2013. évben jelentősen 

csökken a község költségvetése, többek 

között a helyben maradó adóbevétel 

nagymértékben csökken. Hitelt eddig 

nem vett fel az önkormányzat, reméljük, 

hogy nem lesz rá szükség a jövőben 

sem. Bízunk abban, hogy a beadott pá-

lyázatokban megjelölt fejlesztéseket 

meg tudjuk valósítani. 
 

Minden kedves lakosunknak             

sikeres esztendőt és jó egészséget 

kívánok. 
Horváth Sándor  

               polgármester 

Az évben a tűzoltó egyesület 400 e Ft,           

a sportegyesület 600 e Ft kis értékű  

tárgyi eszközök beszerzésére fordítandó 

pályázati támogatást nyert. Mindegyik-

nél megjött már a pénz. A gyerekeknek 

karácsonyi ünnepséget szerveztünk, 

köszöntöttük a jó tanulókat, a pedagógu-

sokat. A nyugdíjasklub idén ünnepelte 

fennállásának 25. évfordulóját, amely 

alkalomból az önkormányzat állta a mű-

sor költségét. Az Uborkaparti sikeresen 

lezajlott, amelyet—a fent említett pályá-

zatokhoz  hasonlóan—szintén a körjegy-

zőségi dolgozók által írt LEADER pá-

lyázaton elnyert összegből rendeztük 

meg. LEADER pályázatot nyújtottunk 

be a kultúrház felújítására. E pályázatot 

5 hónap alatt bírálják el és ha nyerünk 

is, utófinanszírozással kell a felújítást 

elvégezni. Elkészült a falugondnoki 

busz garázsa is anyagköltségen, mert             

a munkadíjat megspóroltuk az önkor-

mányzati dolgozók, illetve Zsenák           

István és Varga László munkájának 

igénybevételével. A helyi szülők társa-

dalmi munkában lefestették az óvoda 

kerítését, amelyhez önkormányzatunk 

biztosította a festéket. Ráczné Fülöp 

Zsuzsanna által szervezett Mikulás            

ünnepségen a fellépők díját szintén             

az önkormányzat fizette. A szülők állták 

a csomagok árát. Szintén Ráczné szerve-

zi a gyerekek részére rendszeresen tar-

tott játszóházat. Sikeresen rendeztük 

meg az idősek napját is, amelynek pozi-

tív fogadtatása volt, még az újságban is 

jelent meg köszönetet kifejező üzenet.  

A műsorral és a vacsorával is elégedet-

tek voltak a vendégek. Fenyőfát és           

Betlehemet állítottunk, a nyugdíjasklub 

előtt pedig adventi koszorút építettünk. 

E munkában nagy szerepe volt Kiss 

Mihálynénak és Ráczné Ani néninek.          

A falu karácsonyfáját Nagy Mária              

ajánlotta fel. 

A társulások terén változások történtek. 

A jogszabályok értelmében Markota-

bödöge-Rábcakapi-Cakóháza Kör-

jegyzőség 2012. december 31-én meg-

szűnt.  

Polgármesteri összefoglaló a 2012. évről 

Tisztelt Markotabödögeiek, Kedves Olvasóink! 
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A Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Körjegyzőség 2012. december 31-gyel megszűnt. 2013. január 1-jétől Kóny, 

Markotabödöge, Rábcakapi és Cakóháza községek közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. Székhelye Kóny, telep-

helyei Markotabödögén és Rábcakapin vannak. A közös önkormányzati hivatalt Némethné Hajzer Marietta jegyző 

vezeti. Ügyfélfogadását Markotabödögén csütörtökönként 9-12 óra között tartja. Markotabödögén a hivatali  létszám 

3 fő maradt, akik napi 8 órában ellátják Markotabödöge, Rábcakapi és Cakóháza községek ügyeit, tehát a lakosság 

továbbra is helyben intézheti ügyeit. Köztisztviselőink felváltva minden délelőtt Rábcakapin tartanak ügyfélfogadást.  

 

 

 

 

 

Önkormányzati hivatal átszervezése 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt 
hetekben, illetve ezen a héten történt nagy havazás idején               
a portájuk előtti hóeltakarítást elvégezték. Külön köszö-
net Csizmazia Tibor postásnak, és a helyi boltosnak, 
Hadvári Lászlónak, hogy ilyen nehéz körülmények kö-
zött is biztosították szolgáltatásaikat. A két házi gondo-
zónak, akik a gondozottjaik háza körüli hóeltakarításban 
segítkeztek. Továbbá köszönet a gazdáknak, akik traktor-
jaikkal nemcsak az önkormányzati, hanem a közutakról 
is letolták a havat. Önkormányzatunknak ezek a munká-
latok eddig 170 ezer Ft-jába  kerültek. 
 

A Rekultív Kft. tájékoztatás szerint—az eddigiektől elté-
rően - ezentúl minden hónap első szerdáján viszik el                
az összegyűjtött PET-palackokat és fémitalosdobozokat. 
 

A Rekultív Kft. tájékoztatatta önkormányzatunkat, hogy 
2013. január 1-től megszűntette a 70 éven felüli, egyedül 
élő lakosaink részére nyújtott kedvezményt, tehát ettől az 
időponttól kezdve nekik is kell hulladék-szállítási díjat 
fizetni. Annyi engedményt tettek, hogy a 120 literes 
edény helyett 60 l-es után számláznak, de akinél jelenleg 
120 literes edény van, annak 2013. június 30-ig ténylege-
sen is be kell szereznie a 60 literes kukát.  
 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2013. január 1-
jétől kötelezővé tették az ebek chippel történő 
megjelölését. Ennek érdekében az elkövetke-
zendő hetekben Kovács Klaudia személyesen 
felkeresi a kutyatartókat községünkben                 
a szándék, illetve a dokumentáció rögzítése 

érdekében. Tavasszal—az összeírást követően—Dr. Pilt 
Richárd állatorvos az eboltásnál bevett gyakorlat szerint 
és                  az igénylések alapján elvégzi a chipbeülte-
téseket.  
 

A Munkaügyi Központ támogatásával önkormányzatunk 
kapcsolattartót foglalkoztat, feladata az idősek rendszeres 
látogatása, esetleges problémák közvetítése hivatalunk 

felé. Ezt a feladatot községünkben 2012. december 20—
2013. március 10. között Tóth Imre látja el. 
 

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. évi költségvetési előterjesztést elfogad-
ta, 39.298 e Ft  költségvetési bevétellel és kiadással.           
Önkormányzatunk állami támogatása 10 millió Ft-tal 
csökkent, tehát 16.334 ezer Ft lesz az idén. Ismét nehéz 
gazdasági év elé nézünk. Az idei évben kizárólag az utó-
finanszírozott pályázati támogatással megkezdett felújítá-
sokat nagy nehézségek árán, de be kívánjuk fejezni.            
Ezeken túl csak kötelező feladatainkat és a község műkö-
dési kiadásait tudjuk biztosítani. Civil szervezeteinket—
lehetőségeinkhez mérten—továbbra is támogatjuk.              
Az óvoda működését továbbra is biztosítjuk. Örvendetes 
a gyermekek létszáma, hiszen jelenleg 13 kisgyerek jár 
az intézménybe. Nagy érvágás önkormányzatunk részére, 
hogy —az eddigi 100%—kal szemben—2013. január           
1-től az önkormányzat által beszedett gépjárműadó              
40%-a marad csupán helyben, 60%-át a Magyar Állam-
kincstár számlájára kell tovább utalnunk.  
 

A következő hetekben kiküldjük azoknak az adófelszólí-
tásokat, akiknek elmaradásuk van. Felhívjuk azon gépjár-
mű-tulajdonosok figyelmét, akiknek egy évinél több adó-
tartozás gyűlt össze, és nem egyenlíti ki, kezdeményez-
zük az okmányirodánál gépjárművük forgalomból törté-
nő kivonását. Illetőleg—kommunális adó tartozás              
esetén—kezdeményezzük annak munkabérből, nyugdíj-
ból történő letiltását.  

 

Kérjük az óvodás gyermekek szüleit, hogy                
beteg, lázas, influenzás kicsit ne hozzanak             
óvodába a többi kisgyermek közé. Ezt a vírusok 
továbbterjedésének elkerülése, illetve a többi 

gyermek egészségének védelme érdekében kérjük.              
Köszönjük. 

Közérdekű hírek 

Járási ügysegéd 

2013. január 1-jén a közigazgatási szervezetrendszer új egységként létrejött a járási rendszer. Markotabödöge               
a csornai járáshoz tartozik. Ezentúl minden héten ügyfélfogadást tart Markotabödögén a járási ügysegéd, akinél négy 
államigazgatási ügyet intézhetnek helyben. Kocsisné Rédecsi Bernadett járási ügysegéd ügyfélfogadását minden 
kedden 8.30–10.30 között tartja a Polgármesteri Hivatalban. 

 
 

A szociális kérelmek közül az alábbiakban lehet hozzá fordulni: 
 

- Alanyi és normatív közgyógyellátási kérelmek 
- Ápolási díj megállapítására kérelem 

- Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele kérelem 
- Időskorúak járadék megállapítása iránti kérelem 

 

A fenti ügyek kizárólagosan a járási hivatal hatáskörébe tartoznak, így azokat csak a járási ügysegéd ügyfélfogadási 
idejében lehet intézni helyben. 
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2012. december 23-án, vasárnap délután a napközinél a negyedik adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása után a falu köz-
pontjában felállított Betlehemnél, illetve a falu karácsonyfájánál Horváth Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet, 
majd közösen karácsonyi dalokat énekeltek. A megjelentek aláírtak egy lapot, melyet egy „időkapszulába” rejtve az akkor 
elültetett jövő kis karácsonyfája alá helyeztek el. Utána az átfagyott megjelenteket forró teával és forralt borral kínálták. 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

Mikulás ünnepség  

Karácsonyi ünnepség  

Anyakönyvi hírek 

Varga Zalán 
 

(szül: Mosonmagyaróvár, 2012. november 5.) 
 

szülei:  
Vargáné Kajtár Ágota—Varga Gábor 

Németh Júlia Kata 
 

(szül: Győr, 2012. december 21.) 
 

szülei:  
Némethné Fenyvesi Judit—Németh Szabolcs 

M e g s z ü l e t t e k : 

Üdvözöljük Markotabödöge új kis lakóit! 

2012. december 8-án, szombaton délután a Mikulás-ünnepségen felléptek a győri Kaméleon Egyesület tagjai. Ludas Matyi  
című humoros, zenés műsorukat követően megérkezett a Mikulás, aki minden jó gyereknek hozott ajándékot. Utána min-
denkit vendégül láttunk forralt borra vagy forró teára. Köszönetünket fejezzük ki Ráczné Fülöp Zsuzsannának az ünnepség 
megszervezéséért és a játszóházban a gyerekekért végzett lelkiismeretes tevékenységéért.  

2012. november 26-án délután 14 órakor került sor községünk 60 éven felüli lakóinak idősek napi köszöntésére. Az ünnep-
ségen műsort adtak a markotabödögei kis óvodások, az általános iskolás gyerekek, valamint a Győri Nemzeti Színház két 
művésze: Csikó Teodóra és Takács Zoltán adott fergeteges műsort. Ezt követően finom uzsonnával kedveskedtünk a meg-
jelenteknek. A zenét Dömötör Tamás szolgáltatta. 

Idősek napja 
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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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Málnás-vaniliás 

trifle 
 

Hozzávalók: 
málnalekvárral töltött 
piskótatekercs (lehet 
sima piskóta is),                  
1 csomag málna 
(fagyasztott), 3 tojás,             
15 dkg cukor, 25 dkg 

mascarpone krémsajt, narancslikőr vagy rum,               
200ml tejszín, 1 vaníliás cukor, ízlés  szerint  
mandulalapocskák 
 

Elkészítés: 
Először süss piskótatekercset és töltsd meg mál-
nalekvárral, ezután karikázd fel. A piskótatekercs 
karikák egy részét tedd egy mély, öblös üvegtál-
ba, öntözd meg néhány evőkanál likőrrel. Szórd 
rá a megmosott, lecsepegtetett málnát. A tojások 
sárgáját a cukorral keverd habosra, majd  keverd 
hozzá a mascarpone-t és a tojások fehérjéből vert 
kemény  habot. Ezt a krémet öntsd rá a gyümölcs-
re. Ezután újból kell kezdeni a sort: jöhet a mara-
dék piskótatekercs, likőrrel meglocsolva, és         
a maradék mascarpone krém. Legalább két órára, 
de akár egy éjszakára is rakd hűtőbe. Tálalás előtt 
verd fel tejszínhabot a vaníliás cukorral és kana-
lazd a trifler-re. Tálalás előtt a mandulalapocská-
kat száraz serpenyőben pirítsd meg, és ha kihűlt, 
szórd a krémre.  

  1.000,- FT-ÉRT A FÜRDŐBEN! 
 

A Wellness-nívódíjas győri Rába Quelle Élmény-, Termál- és Gyógyfürdő 

tíz éves születés-napjához közeledve indította el a „10 év, 10 hónap”          

akcióját, mely során a fürdőközpont szolgáltatásainak igénybevételét    

egy-egy vasárnap rendkívüli kedvezménnyel biztosítják a megyebeli            

települések számára, lehetőséget adva arra, hogy legalább egy alkalommal 

mindenki eljuthasson családjával, barátaival a csodálatos létesítménybe.  
 

E szerint MARKOTABÖDÖGE LAKOSAI  

2013. FEBRUÁR 17-ÉN 1.000,- Ft/fő áron  

(a 3 év alattiak belépése díjtalan) látogathatnak el a fürdőbe (nyitva tartás: 9.00-20.30),  

használhatják a 9 medencét, az élményelemeket, a csúszdákat, a játszóházat, s persze élvezhetik  

a minősített termálvíz gyógyító hatását. 
 

A kedvezmények igénybevételéhez ÉRVÉNYES LAKCÍM-KÁRTYA szükséges! 
 

Az akciót felhasználók, plusz egyszeri kedvezményben részesülhetnek a gyógyászati kezelések igénylése 

esetén. 45-60 db Társadalombiztosítás által támogatott kezelést (3-4 kezelés/nap a 3 hetes kúra alatt)       

18.000-23.250,- Ft helyett 10.000,- Ft-ért vehetik igénybe 2013. október 3-ig. 
 

A Rába Quelle Élményfürdő jubileumi felajánlásának célja, hogy hozzájáruljon a markotabödögeiek ilyen 

jellegű szórakozásához, pihenéséhez, nem utolsósorban egészségmegőrzéséhez. 
 

Várják Önt és Kedves Családját!  

 

Sült hal tepsis burgonyakarikákkal 

és kofa mártással 
 

Hozzávalók 4 személyre: 
4 halfilé szelet (például pangasius halfilé, 

vagy harcsafilé), só, bors, olívaolaj                    

a sütéshez, 

A tepsis burgonyához: 8-10 db közepes 

burgonya, 1 nagy fej vöröshagyma, 4-5 gerezd fokhagyma, olívaolaj, 

só, bors, pikáns vegeta 

A kofa mártáshoz: vaj, 3 dl főzőtejszín, 1 kis fej vöröshagyma,                

1-2 gerezd fokhagyma, citromlé, tárkony, só, bors, chili,  1 evőkanál 

liszt. 

Elkészítése: 
Először felszeleteljük karikákra a megpucolt burgonyákat és egy olí-

vaolajjal kikent tepsire halmozzuk némi vöröshagyma és fokhagyma 

karika kíséretében. Sóval, borssal, pikáns vegetával megszórjuk, majd 

alufóliával lefedve előmelegített sütőben nagy lángon kb. 30-40 perc 

alatt pirosra sütjük. Amíg sül a krumpli, megfőzzük a kofa mártást: 

vajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott hagymát, préselt fokhagymát, 

felöntjük tejszínnel és ízesítjük sóval, borssal, tárkonnyal, chilivel és 

egy teáskanálnyi citromlével. Ha megfelelőnek találjuk a mártásunk 

ízvilágát, akkor néhány perc után behabarjuk a tejszínes habarással 

(kb. fél-1 dl tejszínt egy evőkanál liszttel keverünk el alaposan, cso-

mómentesre): lassan hozzákeverjük a mártáshoz a habarást és közben 

folyamatosan kevergetjük és, amint besűrűsödik a mártás, már el is 

zárhatjuk alatta a gázt. Az előzetesen befűszerezett halszeleteket          

kevés olívaolajon néhány perc alatt pirosra sütjük. Tálaláskor a kofa-

mártásunkkal jó alaposan nyakon öntjük a halat és a burgonyát.  

http://izzel-lelekkel.blogspot.hu/2010/02/sult-hal-tepsis-burgonyakarikakkal-es.html
http://izzel-lelekkel.blogspot.hu/2010/02/sult-hal-tepsis-burgonyakarikakkal-es.html

