
 

Pünkösdi  
pecsenye  

barnamártással  
 
 

Hozzávalók (2 főre): 50dkg sertéskaraj, 
zöldségek (1-1 sárgarépa, hagyma, fokhagyma, 
zeller, fehérrépa - vagy ami ezekből van             
otthon), 3 dl alaplé, 3 ek. olaj, 3 ek. natúr para-
dicsomlé, fűszerek (fahéjrúd, egész feketebors,        
1 erőspaprika, kevés só, 1 dl száraz fehérbor, 
1dl víz, 1 kk. keményítő (kukoricaliszt). 
Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk és 
nagyobb darabokra vágjuk. A karajt szeleteljük, 
majd felkockázzuk. Egy nagyobb serpenyőben 
felforrósítottjuk az olajat, és a húst jó alaposan 
megpirítjuk rajta. Hozzáadjuk a zöldségeket, és 
tovább pirítjuk kissé. Felöntjük a húslevessel, 
beletesszük a paradicsomlét, a vizet és a fűsze-
reket, sót. Lassú forralással főzni fedő alatt          
kb. 20 percet. Ezután hozzáadjuk a fehérbort. 
Fedő nélkül sűrítjük a felére az étel levét.         
Ezután átszűrjük, a húst és a zöldséget félre-
tesszük egy edénybe, a fűszereket kivesszük 
belőle. Az átszűrt levet pedig a serpenyőbe 
visszaöntjük. 1ek hideg vízben feloldunk         
1 kk. kukoricalisztet, és  a mártást ezzel sűrít-

jük be 2 perces forralással. A húst a zöldségek-
kel és az elkészített barnamártással kínáljuk. 
Mivel az étel elég fűszeres, elég csupán héjában 
főtt újkrumplit kínálni hozzá.  

Pünkösdi-tavaszi receptek 

1. évfolyam 2. szám 2010. május Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes, 
információs havi lapja. Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139.                            
Felelős kiadó: Szabóné Szűcs Ildikó polgármester. Szerkesztő, design, nyomdai munkák: Tóthné Meleg Erika.                                                     
A Markotabödögei Újság teljes terjedelmében olvasható a www.markotabodoge.hu weboldalon! 

Markotabödögei  
Újság 

BOLDOG ANYÁK NAPJÁT KÍVÁNUNK AZ ÉDESANYÁKNAK ÉS  

ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 
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József Attila:  
Nem tud úgy szeretni 

 

Nem tud úgy szeretni a világon senki  
Mint az édesanyám tud engem szeretni.  
Akármit kivántam megtette egy szóra,  

Még a csillagot is reám rakta volna.  
 

Mikor a faluban iskolába jártam,  
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.  

El nem tűrte volna ő azt semmi áron,  
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.  

 

Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,  
Magát nem kimélte, csak értem aggódott.  
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében  

Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.  
 

Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,  
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.  

Lássak a szemében boldog örömkönnyet,  
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.  

   

Anyák Napja 
 

Kevés olyan szívmelengetô ünnep van, mint                   
az Anyák Napja. Ekkor köszöntjük           
édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt     
a szeretetet és gondoskodást, mellyel          
születésünk óta elhalmoztak bennnünket.  
Az Egyesült Államok kongresszusa 1914-ben 
rendelte először állami ünneppé  az Anyák 
Napját.  Európában a húszas években elő-
ször a virágkereskedők szervezetei propagál-
ták. Ausztriában 1924-ben a katolikus egyház 
azzal a hangsúllyal kezdte terjeszteni, hogy           
az iparosodással és gazdasági törekvésekkel 
együtt járó elvilágiasodás ellenében a termé-
szetes és egészséges élet és anyaság mellett 
emeljen szót. Hazánkban is az 1920-as évek-
ben kezdődött megünneplése, és - akárcsak               
Ausztriában - hamar összekapcsolódott                   
a májusi Mária-tisztelet hagyományával.              
Németországban és Ausztriában május má-
sodik, nálunk a hónap első vasárnapja lett 
Anyák Napja. Ma már olyan természetes 
megemlékező napként üljük meg, amely val-
lási és társadalmi szempontból egyaránt ége-
tő problémánkra irányítja figyelmünket:          
a család,  az anyaság tisztelete és megbecsülé-
se nélkül nincs emberi és nemzeti jövő.  

Pünkösd 
 

A húsvét utáni ötvenedik napon, így ebben az év-
ben május 23-án, vasárnap ünnepli a keresztény 
világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház 
megalapítását, azaz Pünkösd napját. Minden évben 
május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt          
a keresztény egyház születésnapjának is tartják. 
Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja             
a lusta nyújtózást a világ, ember és állat párt keres. 
Nedvektôl duzzadnak a levelek, zsong és zsibong 
az élet. Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni 
egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni 
kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termé-
sért, gyermekáldásért. A legjellegzetesebb pünkösd-
höz kapcsolódó szokások: az ügyességpróbákkal 
egybekötött pünkösdi királyválasztás,  a termésjós-
lással egybekötött tavaszköszöntés, a pünkösdi 
királynéjárás, amelyben a kislányok vesznek részt, 
és a faluköszöntés=pünkösdölés, amelyben       
kislányok és kisfiúk is közreműködtek. Mivel pün-
kösdtől megint lehetett lakodalmakat rendezni, és   
a tavaszhoz és májushoz egyébként is szorosan 
kapcsolódott a szerelem, ezért ezekre a napokra 
jellemzőek voltak a különböző párválasztó és   
udvarló szokások. Az országszerte ismert tradíciók 
mellett voltak szűkebb területeken ismert szokások 
is, mint például a törökbasázás, a borzakirály, vagy 
a rabjárás. Egyes vidékeken a tavaszhoz, s általában 
május elsejéhez kapcsolódó májusfaállítás is megta-
lálható volt, csakúgy, mint a zöldághordás. 

  Megyei III. Csorna  

  MARKOTABÖDÖGE SE 

  2010. májusi mérkőzései 
 

24. forduló: 

2010. május 2. (vasárnap) 17.00 óra 

Jobaháza KSE—Markotabödöge SE 

25. forduló: 

2010. május 9. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge SE—Farádi KSE 

26. forduló: 

2010. május 16. (vasárnap) 17.00 óra 

Bezi KSE—Markotabödöge SE 

27. forduló: 

2010. május 23. (vasárnap) 17.00 óra 

Markotabödöge SE—Acsalagi SE 

28. forduló: 

2010. május 30. (vasárnap) 17.00 óra 

Szilsárkány-Pásztori SE—

Markotabödöge SE 
 

Az ificsapatok mérkőzései a fenti rang-

adók előtt két órával kezdődnek. 
 

HAJRÁ  

MARKOTABÖDÖGE! 

 

Labdarúgás 

 

          Epres  

      túrókocka 

 

Hozzávalók: 
1 db kész piskótalap (vagy egy 4 tojásból sütött 
piskóta), 3 evőkanál eperlekvár, 50 dkg túró,         
10 dkg porcukor, 1 citrom, 1 csomag vaníliás 
cukor, 2 evőkanál zselatin, 2 dl tejszín,                 
a tetejére: 60 dkg eper, 2 csomag gyümölcszselé-
por, 0,5 dl eperszörp. 
Elkészítés: 
A piskótalapot megfelelő méretű, zsírpapírral 
bélelt tepsibe fektetjük, majd zsírpapírból              
kb. 5 cm magas karimát hajtogatunk köré.  
Eperlekvárral megkenjük. A túrót szitán            
áttörjük, porcukorral, vaníliás cukorral és reszelt 
citromhéjjal ízesítjük. A zselatint kevés vízben 
feloldjuk, meglangyosítjuk és a túrós krémhez 
adjuk, végül a kemény habbá vert tejszínt is 
óvatosan beleforgatjuk. A túrós krémet             
a lekváros piskótára simítjuk, és 1-2 óra alatt 
megdermesztjük. A megtisztított eperszemekkel 
szépen kirakjuk a tetejét. A gyümölcszselé-port 
az előírásnak megfelelő arányban elkeverjük             
a felhígított eperszörppel, és felforralva,            
majd langyosra hűtve az eprekre csorgatjuk.            
Ha megdermedt, kockákra vágva, esetleg tej-
színhabsapkával a tetején tálaljuk. 

MARKOTABÖDÖGEI MARKOTABÖDÖGEI 
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Önkormányzati hírek 
 
 

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 64.987 ezer Ft       
főösszeggel került elfogadásra. 

* 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló rendeletet a képviselő-testület 60.864 ezer Ft főösszeg-
gel fogadta el. 

* 
Az önkormányzat a korábban jelölt pályázatok önereje             
biztosítása mellett alapvetően a takarékos gazdálkodásra           
törekszik idén is. A képviselők 2010-ben is lemondtak az éves 
bruttó 40.000 Ft tiszteletdíjukról azáltal, hogy azt a civil           
szervezetek részére ajánlották fel, felvenni nem fogják.         
     

Pintér Imre  
40.000 Ft-ot az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 
 

Baboth Ottó  
25.000 Ft-ot a Sportegyesület,  15.000 Ft-ot az Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület. 
 

Kiss Mihályné  
40.000 Ft-ot az  Őszirózsa Nyugdíjasklub. 
 

Dr. Pintér Marianna  
40.000 Ft-ot az „Együtt Markotabödögéért” Egyesület. 
 

Rauchwarter Péter  
20.000 Ft-ot az Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  10.000 Ft-ot         
az Őszirózsa Nyugdíjasklub,  10.000 Ft-ot az óvoda. 
 

Szabóné Szűcs Ildikó  
a kötelezően adandó cafeteria juttatásról mondott le (219.000 
Ft összegben), ebből 50.000 Ft-ot a Markotabödögei             
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére ajánlott fel. 
 

* 
 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar                 
Művelődési Intézethez a közösségi színterek – kultúrház és 
napközi - működési feltételeinek biztosítására, a technikai, 
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak          
gyarapítására.  

* 
A településőrök foglalkoztatására 2010. május 31-ig van  
módja az önkormányzatnak. 

* 

A markotai ravatalozó felújítása elkezdődött, a munkálatok 
várható befejezési határideje 2010. május vége. 

* 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gépjárműadó 
befizetésének határideje 2010. április 30. E határidő 
elmulasztását követően késedelmi pótlékot is kell   
fizetni. 

* 

Pille-palackok gyűjtéséhez—a Rekultív Kft. Által kijut-
tatottakon—felül nylonzsákok vihetők a Polgármesteri 
Hivatalból. 

  

 

 
 

Az önkormányzat felhívja a szülők szíves figyelmét, 
hogy a majorban található játszótéren a hinta baleset-
veszélyes, ezért a gyermekeiknek lehetőleg ne              

engedjék azt használni. A játékok kijavítása folyamatban van. 
* 

Az önkormányzat kéri a szülőket, hogy általános           
iskolás gyermekeikre fokozottan figyeljenek oda, mert          
a templom,  az orvosi rendelő, a bödögei buszmegálló 

környékén való időtöltésük jelenleg veszélyezteti mind                 
a gyerekek testi épségét mind az említett helyen lévő vagyon-
tárgyakat. 

* 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító készülékek 
működtetésére a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás pályá-
zatot nyújtott be, amelyen sikert nem ért el. A készülékek 
tulajdonosa május hónapban felkeresi a készülékkel              
rendelkező személyeket, hogy térítési díj fizetése ellenében 
hányan kívánják igénybe venni az ellátást. A működtetésnek 
egyszeri 1600 Ft-os illetve havi kb. 2000 Ft-os költsége merül 
fel az előzetes tájékoztatás szerint. 

* 

A községünkön áthaladó közút borzasztó állapota 
miatt bejelentést tettünk a Közútkezelő Kht.-nál. 
Szerdán megkezdték a padkázást, a következő     
napokban pedig a kátyúzást végzik. Tájékoztatásuk 

szerint rövidesen, a fehértói úttól kezdődően 1,5 km hosszan, 
szakaszosan az árkolást is megkezdik. Kérjük, hogy minden 
lakos az ingatlana előtt —ha teheti—az évek óta betemetett 
árkokat állítsa helyre. 

 * 

A markotai bajártó facsemetékkel—1700 db—való 
beültetése megtörtént, elültetve: 1070 db (nem virág-
zó) nemes nyár, 300 db tölgy, 325 db kőris. 

* 

Az ún. „marhahajtó” út kimérettetése megtörtént.            
Megkérünk minden földtulajdonost, hogy a levert karókat 
hagyják a helyükön. Köszönjük. 

* 

Rendőrségi fogadóóra minden hónap első szerdáján, délután 
14.30-15.30 között lesz a Polgármesteri Hivatalban. 

* 
HŐSÖK NAPJA 2010. május 30-án (vasárnap)         
8.30 órakor szentmise, ezt szavalat, majd koszorúzás 
követi az I-II. világháborúban elesettek                  
emléktábláinál. Beszédet mond: Szabóné Szűcs            

Ildikó polgármester. 
* 

Május utolsó vasárnapján, tehát idén május 30-án 
ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot. A nap 
célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, 
sajátos világukra. Szeressük, óvjuk őket! 

 

  ÚJSÁGÚJSÁG   
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réséig. A háborúba bevonultat-

ták a katonakorba került tűzol-

tók színe-javát. Az idehaza ma-

radt fiatalokra hárult községünk 

tűzvédelme. Ez időben már 

volt tűzoltókocsi-fecskendője 

községünknek. A kutakból és  

a Keszeg-érből nyertek elődeink 

a tűzoltáshoz megfelelő víz-

mennyiséget. Szükséges is volt 

rá, mert akkoriban még sok volt 

a nádas-ház, pajta. Minden ház-

nál kötelező volt a vödör, a szik-

racsapó, valamint a tűzhorog 

(csáklya) 3 méter hosszú nyéllel. 

A fecskendőkocsi az égő házak-

hoz lovasfogat segítségével         

került. Tűzoltóink sisakkal, 

kézibaltával, mászóövvel, 

létrákkal rendelkeztek. A ri-

asztást kürtjelzéssel, valamint 

harangkongatással jelezték.         

Volt gyakorlóruhájuk.  A vesz-

tes háború után az 1920-as 

évek közepére állt vissza a 

megfelelő tűzvédelem. Az 

ország katonai vezetésének is 

voltak elvárásai. A szakértők 

jelezték, hogy a jövő háborújá-

ban az ipari és közlekedési cent-

rumokat  gyújtóbombákkal szór-

ják meg az ellenséges repülők. 

125 éves a Markotabödögei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

 

 

 

 

 

Csete Lajos 
 

Magyarország falvaiban az ön-

kéntes tűzoltó mozgalom elindu-

lása az 1800-as évek utolsó               

harmadára tehető. Községünk 

Önkéntes Tűzoltóegyletének 

alapszabályát 1885. május           

10-én tartott közgyűlésén   

ismertették Bugli József elnök 

vezetésével. Az alapszabályt és 

az egylet írásbeli munkáját          

Dömötör Ferenc helyi tanító     

úr mint jegyzőkönyvvezető szig-

nálta. Az alapszabály felterjesz-

tésre a Magyar Királyi Belügymi-

nisztériumhoz került. A tűzoltó-

egylet alapszabályát láttamoz-

ta és jóváhagyta a belügy-          

miniszter helyettese, Berinkey 

állam-titkár úr Budapesten            

1885. augusztus 29-én. 

Tűzoltóegyletünkszépen  fej-

lődött az I. világháború kitö-

 
 
 

 

Programok 
 
 

0745 Meghívott vendégek fogadása 
 Versenyző rajok felsorakozása 
 
 

0800  Jelentés beadása, 
Himnusz,  
Szavalat, 

 Markotabödöge Polgármesterének köszöntője, a verseny           
megnyitása 

 
 

0815  A rajok versenye 
Külföldi rajok versenye 
 
 

1230 Eredményhirdetés 
 
 

1300 Ebéd a vendégeknek, a hazai csapatnak és a verseny         
 bizottság tagjainak 
 
 

1400    A 125 éves Markotabödögei Önkéntes Tűzoltó  Egyesü-
let  köszöntése 

           Köszöntőt mond: Horváth Sándor elnök 

 
 
 
 
 

 

A Csornai Hivatásos Önkormányzati  
Tűzoltóparancsnokság, 

Markotabödöge Önkormányzatának és  
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének nevében 

tisztelettel meghívjuk Önt 
 

AZ ÖNKÉNTES, LÉTESÍTMÉNYI ÉS  
GYERMEK TŰZOLTÓK ELSŐ FOKOZATÚ  

VERSENYÉRE 
 

Helye: Markotabödöge sportpálya 

Ideje: 2010. május 22. (szombat)  8.00 óra 
 
 

            Szabóné Szűcs Ildikó                 Rácz Imre tű.alez 
                  Polgármester  Városi Parancsnok 
 

Horváth Sándor 
ÖTE Elnök 

Az I. világháború után közsé-
günk legismertebb tűzoltói: 
 

id. Gaál József pk. 
Hegedüs Vendel 
id. Nagy János 
Farkas Mihály 

O. Kovács Imre 
 

A legemlékezetesebb tűzeset 
1944 nyarán következett be. 
Amerikai repülőgép foszforos 
gyújtóbombákat szórt a falu-
ra. Halálos áldozatok is lettek.    
A II. világháború után meg-
újult a tűzoltóság. id. Gaál 
József pk. tanította a tűzvédelmi 
feladatokra a tűzoltókat.            
 

Az elmúlt évtizedek tűzoltó 
parancsnokainak névsora: 
 

O. Kovács Imre pk. 
ifj. Nagy János pk. 
Meleg Ferenc pk. 

 

A tűzoltók tanácskozási    
helyei: Általános Iskola, Szövet-
kezeti Vendéglő. Az évenként 
megrendezett tűzoltó bálok köz-
kedveltek voltak, helyi zenekar 
játszott. 1956-ban épült fel       
a Fő utca 120. szám alatti  
tűzoltószertár. 1973-ban köz-
ségünkben megszűnt az önál-
ló közigazgatás, így tűzoltóink          
a kónyi tűzoltókkal működtek 
együtt. Nem volt gond, mert 

Kóny  község vezetői rugalma-
sak voltak ebben a tekintetben. 
1990. óta újra önállóságot 
nyert a tűzoltó egyesület.  
Elnöke Csete Lajos polgármester 
lett. Németh Béla a tűzoltópa-
rancsnok. Ő a legtapasztaltabb 

tűzoltó, 1958. óta tagja az egye-
sületnek. 1992-ben községünk 
rendezte meg a hagyományos 
körzeti tűzoltóversenyt. Olyan 
jól sikerült, ma is emlegetik            
a részt vevő egyesületek tagjai. 
1996: a Megyei Bíróságnál 
bejegyzett Tűzoltó Egyesület 
lettünk. 2004-ben Horváth  
Sándor lett az ÖTE elnöke.          
Ő szervezi és mozgatja az egye-
sület tűzoltóit az aktuális             
feladatokra. 2008. szeptember:           
községünk önkormányzatá-
nak és a község lakóinak  
segítségével  sikerült a tűzol-
tószertár felújítását elvégezni. 
A felújítási költség:                  
1.575.000,- Ft volt.  Az elmúlt 

évtizedekben: 3 féle, 200,           
400 és 800 liter/perc teljesítmé-
nyű kismotoros fecskendők vol-
tak alkalmazva. Az utóbbi             
3 évben több egyéni felszerelés 
és tömlő lett vásárolva pályázati 

és önkormányzati segítséggel. 

egy hónapon belül ötfős szakér-
tői bizottság bírálja el, megütik-e 
a képek a magas művészi színvo-
nalat, amelyhez ragaszkodnak. 
2009 januárjának közepén, pont 
– érdekes és örömteli egybeesés 
– azon a napon született meg 
Vivien unokám, bíztam benne, 
ez a nap csak szerencsét hozhat. 
Közép-Európából tudtommal 
csak engem hívtak meg a The 
Color of Transformation             
(Az átváltozás színei) című kiállí-
tásra. Ekkor indult el a csaknem 
egyéves előkészítő munka. (…) 
Majdnem egy teljes évet vett 
igénybe az előkészítés. Nagy 
szerencsénk, hogy még vannak 
művészetet pártolók. az ő segít-
ségük is kellett ahhoz, hogy ki-
jussak New Yorkba. Az ő anyagi 
segítségük nélkül aligha juthat-
tam volna el New Yorkba. (…) 
Nekem kellett megvásárolni             
a kiállítási felületet. Képeket 
kivinni az USA-ba nagyon ko-
moly procedúra. Ha mindent 
hivatalosan és legálisan akar 
végezni az ember, nem kevés 
pénz és utánjárás, főleg 2001. 
szeptember 11. óta. Összesen 2 
hónapos szervezés, sok-sok órá-
nyi telefonálás, e-mailek írása,          
a képeim légipostája, beléptetési 

költsége, rengeteg adminisztráció 
várt ránk. De profi céggel dol-
goztunk, képeim útjáról szinte 
óránként kaptam e-mailt, a fel-
adástól a megérkezésig. (…) 
Amerikában kint élő neves, ma-
gyar származású műgyűjtőkkel és 
kereskedőkkel ismerkedtem meg 
(pl. Arányi János, Pákh Imre, 
Szarvasy Mihály, C. Nagy Zsu-
zsa), akik ízig-vérig ismerik               
a piacot és az aktuális gazdasági 
körülményeket ebben a csodála-
tos nagyvárosban, a kultúra mai 
világközpontjában. Sajnos azon-
ban a gazdasági világválság ott is 
érezteti hatását, és most a kivárás 
időszaka van. Nagyon nehéz 
betörni az amerikai művészeti 
életbe, szinte szó szerint „meg 
kell csinálni" az embert. A taná-
csaik és a személyes tapasztala-
tom nagyon megváltoztatták               
a látásmódomat a tíznapos kint 
tartózkodás alatt. Nyilvánvalóvá 
vált számomra, az Egyesült Álla-
mokban csak aktív kint léttel, 
folyamatos kapcsolatépítéssel és 
promócióval lehet elérni valamit. 
(…) Bár csak New Yorkot tu-
dom megítélni, nem az egész 
országot, de ott nagyon komoly 
súlya van a kultúrának és a kép-
zőművészetnek is. Nyugodtan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zúgó  Józsefné 
 
 
 

 

Így május közeledtével sokszor 
eszembe jut a gyermekkorom, 
különösen, mikor már iskolába 
jártam. Van a faluhoz közel egy 
kis erdő, minden évben odamen-
tünk ki megünnepelni a madarak 
és fák napját. Reggel az iskola 
előtt 7 órára gyülekezett mind a 
hat osztály, de a táskába könyvek 
helyett most egész napra való 
élelmet vittünk. Végig a Keszeg-
ér parton mentünk és vidáman 
énekeltünk. Hangos madárcsi-
csergésre értünk oda, a kakukk is 
hangos kiáltással köszöntött 
bennünket: kakukk, kakukk.                          

Talán még a Nap is ragyogóbban 
sütött az égen a boldog gyermek-
seregre. A kék ég alatt gólyák 
keringtek, biztos ők is minket 
csodáltak. A fák levelei már 
mind kihajtottak, a fű is frissen 
zöldellt, mintha szőnyeg lenne 
tele sárga kankalinnal, kék          
ibolyával ,  gyöngyvirággal .               
Mi meg mélyeket lélegeztünk              
a  finom, friss levegőből,               
lepakoltunk és elkezdődött                 
a vidám nap. Tanulás helyett 
most egész nap játszottunk. Volt 
versenyfutás, kötélhúzás, zsákba 
futás, magasugrás, távolugrás. 
Persze a fiúknak a foci is tetszett. 
Mi lányok labdáztunk, körbejár-
tunk és énekeltünk hozzá, hiszen 
akkor nagyon szép gyermekdalo-
kat tanultunk az iskolában.                
A fiúknak szokása volt felmászni 
a legmagasabb fára és kiszedni               
a kis fiókákat a fészkekből.  
 

Erről szól a következő kis ének, 
mert ezt minden évben elénekel-
tük:   
 

Kispajtások szépen  
kérlek titeket,  

ne bántsátok a kismadár 
fészkeket,  

Gazdagabb lesz  
  a kertetek gyümölcsben,  

                        Szívetek is, lelketek is  
     erényben.  

 

Ki leszedi a kismadarak fészkét,  
És nem hagy a tojásainak békét,  

Nincsen annak irgalom a szívében, 
Gyümölcs sem fog teremni a kertjében. 

 

Mi lányok meg virágokat         
köszöntöttünk: 
 

Harmatcsepp gyöngye hajtja a földet, 
Fehér gyöngyvirág fürtös szárát, 
Szelíden hajlik virágszál addig, 

Amíg nem érzi napsugárát. 
 

A nap sugára süt a virágra, 
Elszáll a harmat egykettőre, 

Gyöngyvirág kelyhe nézi nevetve, 
Pára, ami hamar lett belőle! 

 

Hívogató 
 

Jöjj pici fecském, jöjj, csak jöjj, 
Rám dalaidból álmot szőjj, 
Ébred ez a szív ringasd el, 

Mígnem egén majd szebb Nap kel. 
 

Madarak és fák napja: május 10. 
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Tengereken túl tündértáj, 
Érte talán még szíved fáj, 

Fesd le minő volt ajkaddal, 
Enyhít az álom és a dal. 

 

Erdő, erdő, erdő marosszéki kerek erdő, 
Madár lakik benne, madár lakik 

tizenkettő. 
Cukrot adnék annak a madárnak, 

Dalolja ki nevét a babámnak, 
Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem 

nagyon. 
 

Bödögébe, markotába nincs több kislány 
csak három, 

Az is elment, az is elment markot 
szedni a nyáron. 

Piros selyem, tulipántos pruszli van a 
derekán, 

Jajj, de szépen, jajj de gyönyörűen hajlik 
a marok után. 

 

Persze késő délután indultunk 
haza, egy kicsit elfáradtunk a sok 
futásba, meg játékba, az arcunk 
kipirult. Ízlett is ám este a finom 
va cs ora ,  u tá na  az onna l 
lefeküdtünk, hogy jól kialudjuk 
magunkat és reggel időben 
odaérjünk az iskolába. 

 

 

 

 

 

 

Csizmadia István 1954. február 
12-én született Győrben. 1969 
óta foglalkozik festészettel.  
1975 óta rendszeresen  szerepel 
kiállításokon. Szegeden a Tanár-
képző szakon szerzett diplomát 
földrajz-rajz szakon. Az Iparmű-
vészeti  Főiskolán vizuális kom-
munikáció szakon másoddiplo-
mázott. Tagja volt a 1980-as 
években a Fiatal Művészek  
Szövetségének. A Győri Grafikai 
M ű h e l y  a l a p í t ó  t a g j a .             
Alkotóháza községünkben 
található. Legfontosabb díja: 
Művészeti Nívódíj (1984).  2009
-ben műveiből volt kiállítás New 
Yorkban.  „Az internetet figyel-
ve találtam rá az Agora Galéria 
honlapjára, és küldtem nekik egy 
rövid bemutatkozó e-mailt, illet-
ve a szakmai profilomat össze-
foglaló anyagot (képek és önélet-
rajz). Mutatva profizmusukat, 
pár nap múlva értesítettek, hogy 

mondhatom kultúriparnak.           
A galérianegyedekben. egy-egy 
este fiatalok és idősek közösen 
látogatják a jobbnál jobb kiállítá-
sokat egymás után, így akár     
200–300 ember is látja az alkotá-
sokat csak a megnyitó napján! 
Megdöbbentő, de a 20–27. utcák 
közötti blokkban (ami nem 
több, mint Győr szűken értel-
mezett belvárosi, sétálóutcás 
része) összesen több mint       
200 galéria működik, persze sok 
„arttowerekben" (galéria -
tornyokban). (…) Boldog          
vagyok, hogy New Yorkban 
vannak a képeim, de legalább 
ilyen fontos, hogy itthon is meg 
tudjak mutatkozni. Mert én ma-
gyar művész vagyok, aki ha tehe-
ti, szívesen állít ki külföldön 
is.” (forrás: www.kisalfold.hu) 
 

Csizmadia István  

festőművész műveinek  

kiállítása   

Markotabödögén lesz                   

a Kultúrházban.  

A képek megtekinthetők 

2010. május 23-án (vasárnap) 

és 24-én (hétfő)  

9.30-12.00 óra között .  

Egy (Új)világot járt festő Markotabödögén 


