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V. évfolyam IV
információs lapja.  
váth Sándor polgármester. Szerkesztő, design
mében olvasható a 

  

Hozzávalók:1 db pecsenyekacsa, 1-2 db alma, só, majoránna

Elkészítés: Egy egész pecsenyekacsát jól megtisztítok és megmosok. Lesózom, és 
1-2 órát állni hagyom. Beáztatom a római tálat fél órára. A kacsa bőrét éles késsel 
bekockázom, majd beleteszem a római tálba az almákkal együtt, hideg sütőbe t
lom, és 200 fokra állítva 1,5 órán át sütöm, időnként meglocsolva, majd leveszem a 
tetejét és pirosra sütöm. 

Almás kacsasült

Markotabödögei Sportegyesület nemrégiben szerzett be egy új mosógépet, melynek megvásárlásában a falu lakossága 
támogatásokkal segédkezett. Az egész egyesület nevében köszönjük felajánlásaikat, melyből 100.250 Ft gyűlt össze.
Támogatók: Böröczky Gáborné, Horváth Sándor, Németh Gyuláné, Kovács Gyula, Horváth Gábor, Csapó László, 
Zúgó Tibor, Éger Attila, Zsenák István, Csapó Lászlóné, Németh Józse
Zsolt, ifj. Németh Rudolf, Németh Attila, Tóth Attila, Takács Zsolt, Kluiberné Németh Ildikó, Baboth Ottó, Bíró József, 
Melegné Luft Tünde, Ráczné Fülöp Zsuzsanna.
za, Németh Gyula, Csete Lajos, ifj. Csete Lajos, Németh Béla, Takács Ernő, Lengyel Zsuzsanna, Németh Ádám, Balogh 
Gyöngyi, Boda Lajosné, Németh Ferenc, Ludikár Zoltánné, Bodács. 
Hegedüs László, Vincze Zoltán, Juhász Zoltán, Dombosné Major Mária, Frühwirth
Ágota, Szőllősi Alex, Németh Zoltán, Lengyel Tibor, Tóth Márk, Meleg Gáborné, Luft József, Takács Szabolcs, Heg
düsné Bodács Ilona, Horváth Sándor, Virágh Gábor
Jánosné, Kovács Kálmánné, Pintér Béláné, Horváth Zoltánné, Pápai Jenő, Némethné Búza Katalin, 
Nagy Lajos, Varga Melinda, Kormos Tamás, Balogh Jenőné, Baloghné Patyi Tímea, Nuser Albert, 
Takács Ferencné, Takács Zoltánné, Nagy Mária, Tóth Mihályné, Cseresznyák László, 
Hevesi Zoltán, Meleg Gábor, Adler Lajos, Csapó Kálmán, Németh László, Németh Lászlóné, 
Némethné Szalai Márta, Varga Róbert, Böröczky Dávid, ifj. Lengyel Sándor, 
Csapó Béla, Erdélyi István, Lengyel Sándor, Takács Ferenc, Bodáné Szalai Melinda, 
Böröczky Kálmánné, Csapóné Balogh Andrea, Luft Alíz.
 

ÖNKORMÁNYZATI
 Köszönjük adóik 1 %-ának felajánlását egyesületeink részére. A felajánlott ö

szeget az egyesületek működésükre fordítják
 Ezúton kérjük a község lakosságát, hogy 2014. október 25

közeledtével a korábbi évekhez hasonlóan a temető re
munkával szíveskedjenek segíteni. További információkról hirdetményben ért
sítjük önöket. 

 Markotabödögei Sportegyesület döntése alapján a továbbiakban a Győri cs
portban folytatja tovább a játékot, ahol jelenleg, több mérkőzés után
helyet foglalnak el. 

 2014-ben Mindenszentekhez kapcsolódóan községünkben a búcsú november 
9-én lesz. 

 Ezúton köszönjük Pápai Ferencnének az újság kiadójához
lét. 

 Nemrégiben a Facebookon létrehozásra került egy 
nevezetű csoport, melyben a rendezvényeken készült és egyéb fényképeket lehet 
megtekinteni, a Markotabödögei Újságok is teljes terjedelmük
lesznek rajt, valamint igyekszünk a friss hirdetményeket
portba való belépés minden regisztrált Facebook felhasználónak lehetséges.

 2014. október 12-én ismét önkormányzati választások lesznek. 
ságot, hogy minél többen vegyenek részt rajt.
dor. Képviselő jelöltek: Hegedüsné Bodác
Kluiber Tibor, Németh Zsolt és Pozsgai Péter.

 

  

  

Kovács Viktória Hanna

Szeretettel üdvözöljük kö
ségünk legifjabb lakóját 

és jó egészséget kívánunk 

V. évfolyam IV. szám 2014. október, Markotabödögei Újság. Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes 
információs lapja.  Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139. Felelős kiadó: Ho
váth Sándor polgármester. Szerkesztő, design, nyomdai munkák: Szabó Fanni.  A Markotabödö

olvasható a www.markotabodoge.hu weboldalon 

  

2 db alma, só, majoránna 

Egy egész pecsenyekacsát jól megtisztítok és megmosok. Lesózom, és 
2 órát állni hagyom. Beáztatom a római tálat fél órára. A kacsa bőrét éles késsel 

bekockázom, majd beleteszem a római tálba az almákkal együtt, hideg sütőbe to-
a állítva 1,5 órán át sütöm, időnként meglocsolva, majd leveszem a 

Almás kacsasült 

Markotabödögei Sportegyesület nemrégiben szerzett be egy új mosógépet, melynek megvásárlásában a falu lakossága 
egész egyesület nevében köszönjük felajánlásaikat, melyből 100.250 Ft gyűlt össze.

Böröczky Gáborné, Horváth Sándor, Németh Gyuláné, Kovács Gyula, Horváth Gábor, Csapó László, 
Zúgó Tibor, Éger Attila, Zsenák István, Csapó Lászlóné, Németh József, Galántai Katalin. Szabó Lászlóné, Németh 
Zsolt, ifj. Németh Rudolf, Németh Attila, Tóth Attila, Takács Zsolt, Kluiberné Németh Ildikó, Baboth Ottó, Bíró József, 

t Tünde, Ráczné Fülöp Zsuzsanna. Némethné Cseh Szilvia, Farkas Gézáné, ifj. Farka
za, Németh Gyula, Csete Lajos, ifj. Csete Lajos, Németh Béla, Takács Ernő, Lengyel Zsuzsanna, Németh Ádám, Balogh 

erenc, Ludikár Zoltánné, Bodács. Miklósné, Dombos István, Farkas Nikolett, id. 
, Vincze Zoltán, Juhász Zoltán, Dombosné Major Mária, Frühwirth-Kurcsics Andrea, Vargáné Kajtár 

Ágota, Szőllősi Alex, Németh Zoltán, Lengyel Tibor, Tóth Márk, Meleg Gáborné, Luft József, Takács Szabolcs, Heg
düsné Bodács Ilona, Horváth Sándor, Virágh Gábor, Balaskó Milán, id. Molnár Géza, Kovács 
Jánosné, Kovács Kálmánné, Pintér Béláné, Horváth Zoltánné, Pápai Jenő, Némethné Búza Katalin, 
Nagy Lajos, Varga Melinda, Kormos Tamás, Balogh Jenőné, Baloghné Patyi Tímea, Nuser Albert, 
Takács Ferencné, Takács Zoltánné, Nagy Mária, Tóth Mihályné, Cseresznyák László,  
Hevesi Zoltán, Meleg Gábor, Adler Lajos, Csapó Kálmán, Németh László, Németh Lászlóné, 
Némethné Szalai Márta, Varga Róbert, Böröczky Dávid, ifj. Lengyel Sándor,  

Erdélyi István, Lengyel Sándor, Takács Ferenc, Bodáné Szalai Melinda,  
Böröczky Kálmánné, Csapóné Balogh Andrea, Luft Alíz. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
ának felajánlását egyesületeink részére. A felajánlott ösz-

szeget az egyesületek működésükre fordítják. 
gát, hogy 2014. október 25-én, Mindenszentek 

évekhez hasonlóan a temető rendbetételében társadalmi 
munkával szíveskedjenek segíteni. További információkról hirdetményben érte-

egyesület döntése alapján a továbbiakban a Győri cso-
portban folytatja tovább a játékot, ahol jelenleg, több mérkőzés után már előkelő 

ben Mindenszentekhez kapcsolódóan községünkben a búcsú november  

nek az újság kiadójához írt meleg hangú leve-

Nemrégiben a Facebookon létrehozásra került egy Markotabödöge község 
csoport, melyben a rendezvényeken készült és egyéb fényképeket lehet 

jságok is teljes terjedelmükben megtalálhatók 
rajt, valamint igyekszünk a friss hirdetményeket ott is leközölni. A cso-

belépés minden regisztrált Facebook felhasználónak lehetséges. 
én ismét önkormányzati választások lesznek. Kérjük a lakos-

ságot, hogy minél többen vegyenek részt rajt. Polgármester jelölt: Horváth Sán-
dor. Képviselő jelöltek: Hegedüsné Bodács Ilona, Balogné Szőllősi Ibolya, 
Kluiber Tibor, Németh Zsolt és Pozsgai Péter. 

 4. oldal 

 
 

2014. szeptember 15
tárgyalta és elfogadta az önkormányzat első félévi költségvetési beszámolóját, valamint összegezte az el
négy évet. 
lesztése
kivitelező vállalkozó személyéről. 

Ismertetésre kerültek továbbá a 2010
támogatásból megvalósult beruházások: ö
letének
kultúrház tető és 
lása,
tának kátyúzása
ezzel. 

Több beruházást sikerült öne
tésre
zés,
gének járólapozása, a
járda épít
A traktorhoz vásároltunk hótolót, sószórót, fűkaszát, a gépeknek és a falugondnoki busznak garázsokat alak
tottunk ki.
Könyvár és Közösségi Tér finanszírozásából valósulhatott meg, emellett folyamatos a könyvállomány bővül
se. 

A parkok és
vezésére 
jó tanulók díjazása
őszi tökfaragás minden évben megrendezésre kerültek. A községben működő egyesületeket 
gel 
melyekben eszközökre pályáztak, amiket

Önkormányzatunk, 
melyre összesen
re. Si
pénzügyi gazdálkodásnak, 
részt a becsületesen adózóknak 
teletdíjas megbízatása, a képviselők tiszteletdíj nélküli munkája
kormányz
további támogatóinkat a falunapokra és egyéb c
képviselő testület elfogadta a beszámolót, valamint pozitívan értékelte a polgármes
közti együtt

Sajnos a képviselő testület 2 tagja, Dr. Pintér Mariann és Farkas Tibor nem méretteti meg magát újra a
ledő
önzetlen 

Anyakönyvi 
Hírek 

Megjöttünk 

Kovács Viktória Hanna 

Szülei: 

Németh Zsuzsanna 
és 

Kovács Csaba 

Szeretettel üdvözöljük köz-
ségünk legifjabb lakóját  

és jó egészséget kívánunk 
az egész családnak! 

Anyakönyvi 
Hírek 

Elhunytak 

Ubashs Hans Jürgen 
élt 69 évet 

A szeretet őrzi  
emlékét. 

, Markotabödögei Újság. Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes 
Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139. Felelős kiadó: Hor-

A Markotabödögei Újság teljes terjedel-

Markotabödögei Sportegyesület nemrégiben szerzett be egy új mosógépet, melynek megvásárlásában a falu lakossága 
egész egyesület nevében köszönjük felajánlásaikat, melyből 100.250 Ft gyűlt össze.  

Böröczky Gáborné, Horváth Sándor, Németh Gyuláné, Kovács Gyula, Horváth Gábor, Csapó László, 
Szabó Lászlóné, Németh 

Zsolt, ifj. Németh Rudolf, Németh Attila, Tóth Attila, Takács Zsolt, Kluiberné Németh Ildikó, Baboth Ottó, Bíró József, 
Némethné Cseh Szilvia, Farkas Gézáné, ifj. Farkas Géza, Horváth Gé-

za, Németh Gyula, Csete Lajos, ifj. Csete Lajos, Németh Béla, Takács Ernő, Lengyel Zsuzsanna, Németh Ádám, Balogh 
Miklósné, Dombos István, Farkas Nikolett, id. 

Kurcsics Andrea, Vargáné Kajtár 
Ágota, Szőllősi Alex, Németh Zoltán, Lengyel Tibor, Tóth Márk, Meleg Gáborné, Luft József, Takács Szabolcs, Hege-

, Balaskó Milán, id. Molnár Géza, Kovács  
Jánosné, Kovács Kálmánné, Pintér Béláné, Horváth Zoltánné, Pápai Jenő, Némethné Búza Katalin,  
Nagy Lajos, Varga Melinda, Kormos Tamás, Balogh Jenőné, Baloghné Patyi Tímea, Nuser Albert,  

Hevesi Zoltán, Meleg Gábor, Adler Lajos, Csapó Kálmán, Németh László, Németh Lászlóné,  

 

2014. október 

Polgármesteri összefoglaló az elmúlt négy évr

2014. szeptember 15-én, utolsó testületi ülését tartotta 
tárgyalta és elfogadta az önkormányzat első félévi költségvetési beszámolóját, valamint összegezte az el
négy évet. Támogatta a „Mosonmagyaróvári nagytérségi települési szilárdhulladék
lesztése” című pályázatot, majd elfogadta a bödögei
kivitelező vállalkozó személyéről.  

Ismertetésre kerültek továbbá a 2010-2014 között településünkön 
támogatásból megvalósult beruházások: önkormányzat 
letének tetőcseréje, térkövezés, mindkét temetőben új világítótestek elhelyezése, 
ultúrház tető és homlokzat felújítása, Kőkereszt, 

lása, kenu pihenőhely kiépítése, Széchenyi utcában, Kis utcában aszfaltos út kiépítése, Közkapu utca burkol
tának kátyúzása. A pályázatokat az önkormányzat dolgozói készítet
ezzel.  

Több beruházást sikerült önerőből és társadalmi munkából megvalósítani: 
tésre, önkormányzat épületének homlokzat festése, 

, járdaépítés, kultúrház előtt parkoló kiépítése
gének járólapozása, az egész épületen nyílászárók cseréje, külső homlokzat színezése, védőnői szolgálathoz 
járda építése, Kereszt-út készítése felajánlások segítségével, járdaépítés a Kis utcában, Maria
A traktorhoz vásároltunk hótolót, sószórót, fűkaszát, a gépeknek és a falugondnoki busznak garázsokat alak
tottunk ki. Nemrégiben megújult Községi Könyvtárunk belső beren
Könyvár és Közösségi Tér finanszírozásából valósulhatott meg, emellett folyamatos a könyvállomány bővül

 

A parkok és közterületek karban tartására, gondozására
vezésére önkormányzatunk jelentős összegeket fordított.
jó tanulók díjazása-pedagógus nap, nyugdíjas nap, mikulás ünnepség, adventi és karácsonyi öss
őszi tökfaragás minden évben megrendezésre kerültek. A községben működő egyesületeket 
gel támogatásban részesítettük, a számukra kiírt pályázatokat szintén az önkormányzat dolgozói készítették, 
melyekben eszközökre pályáztak, amiket ezek által tudtak beszerezni.  

Önkormányzatunk, a korábbi évekhez hasonlóan
melyre összesen 412.500 forintot osztott ki az általános, közép 
re. Sikernek könyvelhető el, hogy stabilizálódott önkormányzatunk pénzügyi helyzete, ez köszönhető a felelős 
pénzügyi gazdálkodásnak, az elnyert pályázatoknak, 
részt a becsületesen adózóknak tudható be. A Gép
teletdíjas megbízatása, a képviselők tiszteletdíj nélküli munkája
kormányzatunk eredményességét, javította pénzügyi helyzetét.
további támogatóinkat a falunapokra és egyéb célokra érkezett felajánlásokért, 
képviselő testület elfogadta a beszámolót, valamint pozitívan értékelte a polgármes
közti együttműködést, amit a fent leírt tények hűen bizonyítanak.

Sajnos a képviselő testület 2 tagja, Dr. Pintér Mariann és Farkas Tibor nem méretteti meg magát újra a
ledő önkormányzati választások alkalmával. Ezúton is szeretnénk meg
önzetlen munkájukat. 

 V. évfolyam

sszefoglaló az elmúlt négy évről 

utolsó testületi ülését tartotta Markotabödöge község képviselő-testülete, ahol me
tárgyalta és elfogadta az önkormányzat első félévi költségvetési beszámolóját, valamint összegezte az el

osonmagyaróvári nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási ren
című pályázatot, majd elfogadta a bödögei temető bejáratának térkövezési beruházását

2014 között településünkön történt fejlesztések, eredmények. 
nkormányzat épületének nyílászáró cseréje, bödögei ravatalozó

, térkövezés, mindkét temetőben új világítótestek elhelyezése, orvosi rendelő tető felújítása
reszt, Pieta szobor restaurálása, traktor és konyhai eszközök vásá

, Széchenyi utcában, Kis utcában aszfaltos út kiépítése, Közkapu utca burkol
pályázatokat az önkormányzat dolgozói készítették el, jelentős pénzösszeget megtakarítva 

rőből és társadalmi munkából megvalósítani: 300 darab örökzöld került elült
festése, a tanácskozó terem festése, épület előtti terület

kiépítése, az épület nyílászáróinak cseréje, orvosi rendelő váróhelyis
egész épületen nyílászárók cseréje, külső homlokzat színezése, védőnői szolgálathoz 

szítése felajánlások segítségével, járdaépítés a Kis utcában, Maria-
A traktorhoz vásároltunk hótolót, sószórót, fűkaszát, a gépeknek és a falugondnoki busznak garázsokat alak

Nemrégiben megújult Községi Könyvtárunk belső berendezése, mely a Dr. Kovács Pál Megyei 
Könyvár és Közösségi Tér finanszírozásából valósulhatott meg, emellett folyamatos a könyvállomány bővül

ondozására, az óvoda működésére valamint rendezvények sze
önkormányzatunk jelentős összegeket fordított. Rendezvényeink: Uborkaparti, farsang, gyermeknap, 

pedagógus nap, nyugdíjas nap, mikulás ünnepség, adventi és karácsonyi öss
őszi tökfaragás minden évben megrendezésre kerültek. A községben működő egyesületeket évi rendszeressé

támogatásban részesítettük, a számukra kiírt pályázatokat szintén az önkormányzat dolgozói készítették, 
ezek által tudtak beszerezni.   

a korábbi évekhez hasonlóan idén is beiskolázási támogatással segítette az iskolakezdést, 
500 forintot osztott ki az általános, közép és felsőoktatásban tanulók és családjaik rész

kernek könyvelhető el, hogy stabilizálódott önkormányzatunk pénzügyi helyzete, ez köszönhető a felelős 
az elnyert pályázatoknak, valamint az adók körültekintő beszedésének, amely nag

Gép-ferro Kft. 1 millió forintos támogatása, a polgármester tis
teletdíjas megbízatása, a képviselők tiszteletdíj nélküli munkája, illetve a sok társadalmi munka segítette ö

a pénzügyi helyzetét. Köszönet és elismerés illeti a falu lakosságát és 
élokra érkezett felajánlásokért, példaértékű összefogásukért.

képviselő testület elfogadta a beszámolót, valamint pozitívan értékelte a polgármester, köztük 
működést, amit a fent leírt tények hűen bizonyítanak. 

Sajnos a képviselő testület 2 tagja, Dr. Pintér Mariann és Farkas Tibor nem méretteti meg magát újra a
. Ezúton is szeretnénk megköszönni több éves, a faluért végzett 

V. évfolyam IV. szám 

testülete, ahol meg-
tárgyalta és elfogadta az önkormányzat első félévi költségvetési beszámolóját, valamint összegezte az elmúlt 

gazdálkodási rendszer fej-
temető bejáratának térkövezési beruházását, és döntött a 

fejlesztések, eredmények. Pályázati 
bödögei ravatalozó épü-

orvosi rendelő tető felújítása, 
konyhai eszközök vásár-

, Széchenyi utcában, Kis utcában aszfaltos út kiépítése, Közkapu utca burkola-
jelentős pénzösszeget megtakarítva 

300 darab örökzöld került elülte-
előtti területen térköve-

, orvosi rendelő váróhelyisé-
egész épületen nyílászárók cseréje, külső homlokzat színezése, védőnői szolgálathoz 

-kép restaurálása. 
A traktorhoz vásároltunk hótolót, sószórót, fűkaszát, a gépeknek és a falugondnoki busznak garázsokat alakí-

mely a Dr. Kovács Pál Megyei 
Könyvár és Közösségi Tér finanszírozásából valósulhatott meg, emellett folyamatos a könyvállomány bővülé-

működésére valamint rendezvények szer-
parti, farsang, gyermeknap, 

pedagógus nap, nyugdíjas nap, mikulás ünnepség, adventi és karácsonyi összejövetelek és 
évi rendszeresség-

támogatásban részesítettük, a számukra kiírt pályázatokat szintén az önkormányzat dolgozói készítették, 

idén is beiskolázási támogatással segítette az iskolakezdést, 
felsőoktatásban tanulók és családjaik részé-

kernek könyvelhető el, hogy stabilizálódott önkormányzatunk pénzügyi helyzete, ez köszönhető a felelős 
valamint az adók körültekintő beszedésének, amely nagy-

a polgármester tisz-
illetve a sok társadalmi munka segítette ön-

leti a falu lakosságát és 
példaértékű összefogásukért. A 

ter, köztük és a lakosok 

Sajnos a képviselő testület 2 tagja, Dr. Pintér Mariann és Farkas Tibor nem méretteti meg magát újra a köze-
a faluért végzett 



 MARKOTABÖDÖGEI ÚJSÁG  
 

 

2014. szeptember 6-án, került megrendezésre a községünkben már hagyománnyá vált Uborkaparti. Igaz, uborkával 
már nem nagyon találkozni a faluban, de ez a szokásos jó hangulaton mit sem változtatott. A rendezvényen egyaránt 
jól érezte magát kicsi és nagy, fiatalabb és idősebb korosztál
közt mindenki talált kedvére valót. A „Markotabödöge Községért
Uborkapartit idén is, mint minden évben sokan támogatták, mind a lakosok mind pedig 
és magánemberek. Az ő támogatásuk nélkül nem jöhetne létre már több mint másfél évtizede e színvonalas és széles 
körben ismert rendezvény. Köszönjük! 

 

Kenu pihen

Az elmúlt időben észrevehetően megnőtt a 
vagy csak nehézkesen tudtak kikötni községünkben. Markotabödöge Község Önkormányzata e problémát szere
te volna orvosolni, mikor egy pályázati lehetőséget megra
adása 2014. augusztus 19-én egy rendezvény keretében történt meg. A délután 
hetett kenuzni, este pedig a fáklyákkal kivilágított part mellett még tábortüzet is gyújtottak.

 
 
 
 
 
 
 

„Itthon vagy 

A rendezvény 2014. szeptember 24-én került megrendezésre az „Itthon vagy 
programsorozat keretében, állami finanszírozással. 

 
 
 

 

XVI. Uborkaparti 

megrendezésre a községünkben már hagyománnyá vált Uborkaparti. Igaz, uborkával 
már nem nagyon találkozni a faluban, de ez a szokásos jó hangulaton mit sem változtatott. A rendezvényen egyaránt 

és idősebb korosztály, helybeli vagy idelátogató vendég. A színes programok 
Markotabödöge Községért” díjat az idei évben 

Uborkapartit idén is, mint minden évben sokan támogatták, mind a lakosok mind pedig különböző cégek, vállalkozók 
és magánemberek. Az ő támogatásuk nélkül nem jöhetne létre már több mint másfél évtizede e színvonalas és széles 

Kenu pihenőhely átadása 

Az elmúlt időben észrevehetően megnőtt a Keszeg-éren kenuzók száma, azonban a kiépítetlen part miatt nem
vagy csak nehézkesen tudtak kikötni községünkben. Markotabödöge Község Önkormányzata e problémát szere
te volna orvosolni, mikor egy pályázati lehetőséget megragadva kenu pihenőhely építésébe

én egy rendezvény keretében történt meg. A délután során, akinek kedve támadt elm
hetett kenuzni, este pedig a fáklyákkal kivilágított part mellett még tábortüzet is gyújtottak.

„Itthon vagy - Szeretlek Magyarország” 

én került megrendezésre az „Itthon vagy - Szeretlek Magyarország
programsorozat keretében, állami finanszírozással. A rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak

  

 2. oldal  3. oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Községünkben is, mint minden más településen kiemelkedően nagyszámú vallásos témájú szabadtéri szobor található, 
melyek korukból adódóan felújításokra szorultak. 
restauráltatott
dig önerőből valósult meg
lésük 2014. augusztus 24
jóvoltából. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Egy kis szeletét hordozzák a történelemnek. A katolikus falvak temetői és út menti szobrai is. Sokan észre sem veszik 
őket. 
A 18. század óta 
vagy ékesebb kőoszlopok, amelyeknek tetején különböző szentek kaptak helyet attól függően, hogy melyik szentnek 
akarták kifejezni hálájukat az állíttatók. 
Sokszor maga a feszület volt a műalkotás témája, vagy a halott fiát sirató Szűzanya, aminek a nev
ben „Pieta” lásd: Bödögei temetőben. 
Ezek mellett gyakoriak voltak a Szentháromságot ábrázoló alkotások. Lásd: Markotai temetőben.
Ezek a szobrok mind őseink vallásos lelkületéről tanúskodnak, hiszen valamennyit Istennek tett fogadalom
hálából állíttatta egy
építették fel.
Minden faluban előbb

megrendezésre a községünkben már hagyománnyá vált Uborkaparti. Igaz, uborkával 
már nem nagyon találkozni a faluban, de ez a szokásos jó hangulaton mit sem változtatott. A rendezvényen egyaránt 

y, helybeli vagy idelátogató vendég. A színes programok 
az idei évben Szabó Lászlóné kapta. Az 

különböző cégek, vállalkozók 
és magánemberek. Az ő támogatásuk nélkül nem jöhetne létre már több mint másfél évtizede e színvonalas és széles 

éren kenuzók száma, azonban a kiépítetlen part miatt nem, 
vagy csak nehézkesen tudtak kikötni községünkben. Markotabödöge Község Önkormányzata e problémát szeret-

gadva kenu pihenőhely építésébe fogott, melynek át-
akinek kedve támadt elme-

hetett kenuzni, este pedig a fáklyákkal kivilágított part mellett még tábortüzet is gyújtottak. 

Szeretlek Magyarország” országos 
A rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak. 

"Az Ő szívük

3. oldal  

Restaurált köztéri szobrok felszentelése
Községünkben is, mint minden más településen kiemelkedően nagyszámú vallásos témájú szabadtéri szobor található, 

melyek korukból adódóan felújításokra szorultak. Markotabödöge Község Önkormányzata három darab ilyen szobrot 
restauráltatott 2014 nyarán, a Pieta szobrot, a Mária
dig önerőből valósult meg, valamint társadalmi munkában felújították a Vöröskereszti útnál lévő feszületet
lésük 2014. augusztus 24-én történt, mellyel együtt a kenu pihenőhely is áldásban részesült, Ferling György plébános 
jóvoltából.  

Szobrászati alkotások 
„Egy kis szeletét hordozzák a történelemnek. A katolikus falvak temetői és út menti szobrai is. Sokan észre sem veszik 
őket.  
A 18. század óta hozzátartoznak településeink arculatához. Ekkor jönnek szokásba az utak, tereken felállított egyszerű
vagy ékesebb kőoszlopok, amelyeknek tetején különböző szentek kaptak helyet attól függően, hogy melyik szentnek 
akarták kifejezni hálájukat az állíttatók.  
Sokszor maga a feszület volt a műalkotás témája, vagy a halott fiát sirató Szűzanya, aminek a nev
ben „Pieta” lásd: Bödögei temetőben.  
Ezek mellett gyakoriak voltak a Szentháromságot ábrázoló alkotások. Lásd: Markotai temetőben.
Ezek a szobrok mind őseink vallásos lelkületéről tanúskodnak, hiszen valamennyit Istennek tett fogadalom
hálából állíttatta egy-egy család vagy a falunak közössége. Az oszlopokat kisvárosi szobrászok vagy építő mesterek 
építették fel. 
Minden faluban előbb-utóbb a temetőben is állítottak kegyeleti szobrot, általában feszületet.”

Keresztút

Községünkben nemrégiben társadalmi munka keretében Kerszt
Kis utcában. Az állomások Csizmadia István 

munkákat Dombos József és Csonka Imre végezték. Ez úton is köszönjük nekik 
a faluért végzet munkájukat

biztosította, dolgozói pedig segédkeztek a munkálatokban
felszentelésére 2014. szeptember 6

plébános végzett.

Községünkből elszármazott elhunyt személyek

Kiss 
 Miklós 
(Norvégia) 

élt 72 évet 

Pápai 
Ferenc 
(Gyirmót) 

élt 68 évet 

"Az Ő szívük megpihent, a miénk vérzik,

 V. évfolyam IV

Restaurált köztéri szobrok felszentelése 
Községünkben is, mint minden más településen kiemelkedően nagyszámú vallásos témájú szabadtéri szobor található, 

Markotabödöge Község Önkormányzata három darab ilyen szobrot 
2014 nyarán, a Pieta szobrot, a Mária-képek és a Kőkeresztet, melyek közül kettő pályázat útján, egy p

valamint társadalmi munkában felújították a Vöröskereszti útnál lévő feszületet
én történt, mellyel együtt a kenu pihenőhely is áldásban részesült, Ferling György plébános 

Szobrászati alkotások falvainkban 
„Egy kis szeletét hordozzák a történelemnek. A katolikus falvak temetői és út menti szobrai is. Sokan észre sem veszik 

hozzátartoznak településeink arculatához. Ekkor jönnek szokásba az utak, tereken felállított egyszerű
vagy ékesebb kőoszlopok, amelyeknek tetején különböző szentek kaptak helyet attól függően, hogy melyik szentnek 

Sokszor maga a feszület volt a műalkotás témája, vagy a halott fiát sirató Szűzanya, aminek a neve a művészettörténe

Ezek mellett gyakoriak voltak a Szentháromságot ábrázoló alkotások. Lásd: Markotai temetőben. 
Ezek a szobrok mind őseink vallásos lelkületéről tanúskodnak, hiszen valamennyit Istennek tett fogadalom

egy család vagy a falunak közössége. Az oszlopokat kisvárosi szobrászok vagy építő mesterek 

utóbb a temetőben is állítottak kegyeleti szobrot, általában feszületet.” 

Keresztút felszentelése 

Községünkben nemrégiben társadalmi munka keretében Kerszt-út készült a 
s utcában. Az állomások Csizmadia István festőművész munkái, egyéb 

munkákat Dombos József és Csonka Imre végezték. Ez úton is köszönjük nekik 
jukat. Az anyagokat községünk önkormányzata 

, dolgozói pedig segédkeztek a munkálatokban. Az alkotások 
felszentelésére 2014. szeptember 6-án került sor, melyet Ferling György 

plébános végzett. 

l elszármazott elhunyt személyek 

 

Fehér 
Lászlóné 

született: 
Zúgó Mária 

(Győr) 

élt 63 évet 

a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik"

V. évfolyam IV. szám  

Községünkben is, mint minden más településen kiemelkedően nagyszámú vallásos témájú szabadtéri szobor található, 
Markotabödöge Község Önkormányzata három darab ilyen szobrot 

képek és a Kőkeresztet, melyek közül kettő pályázat útján, egy pe-
valamint társadalmi munkában felújították a Vöröskereszti útnál lévő feszületet is. Felszente-

én történt, mellyel együtt a kenu pihenőhely is áldásban részesült, Ferling György plébános 

„Egy kis szeletét hordozzák a történelemnek. A katolikus falvak temetői és út menti szobrai is. Sokan észre sem veszik 

hozzátartoznak településeink arculatához. Ekkor jönnek szokásba az utak, tereken felállított egyszerűbb 
vagy ékesebb kőoszlopok, amelyeknek tetején különböző szentek kaptak helyet attól függően, hogy melyik szentnek 

e a művészettörténet-

Ezek a szobrok mind őseink vallásos lelkületéről tanúskodnak, hiszen valamennyit Istennek tett fogadalomból vagy 
egy család vagy a falunak közössége. Az oszlopokat kisvárosi szobrászok vagy építő mesterek 

Csete Lajos 

Csapó 
Dániel 

(New Jersey) 

élt 75 évet 

a halál fájdalmát csak az élők érzik" 


