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Önkormányzati hírek 
Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati 
választások szavazásának módjáról 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 2010. évi 
önkormányzati választások szavazásának módjá-
ról. Szavazni 2010. október 3-án (vasárnap) 

06.00 órától 19.00 óráig lehet abban a szavazókörben, ahol 
a választópolgár lakóhellyel rendelkezik, ahol a névjegyzéken 
szerepel. A szavazni kívánó választópolgár érvényes  
személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy 
2001. január 1-jét követően kiállított érvényes vezetői 
engedélyét és lakcímkártyáját, – bár az értesítő szelvény 
bemutatása nem feltétele a szavazásnak, mégis javasoljuk, 
hogy a szavazatszámláló bizottság munkájának meg-      
gyorsítása érdekében azt – vigye magával.  Igazolással csak 
az a választópolgár szavazhat, aki a választás kitűzését meg-
előző 30. napig – 2010. június 16-ig – tartózkodási helyet 
létesített. Ez esetben a lakóhelye szerinti jegyző igazolása 
alapján, a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókör 
szavazóhelyiségében szavazhat. Az igazolást személyesen 
vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, 
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 
2010. szeptember 28-án megérkezzen a Helyi Választási 
Irodához.   
A választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól – a válasz-
tójogosultságának megállapítása után – 3 db bélyegzővel 
ellátott szavazólapot kap, amelyek átvételét aláírásával                
a névjegyzéken igazolja.  
Az egyik szavazólap a polgármester választás szavazólapja, 
amelyen a polgármester jelöltek ABC sorrendben                      
szerepelnek.  
A másik szavazólap a helyi önkormányzati képviselő válasz-
tás szavazólapja, amelyen az egyéni listás képviselőjelöltek 
szerepelnek ABC sorrendben.  
A harmadik szavazólap a megyei közgyűlés tagjainak megvá-
lasztására szolgáló szavazólap, amelyen a megyei listát állító 
pártok, társadalmi szervezetek szerepelnek sorsolás eredmé-
nye alapján kialakult sorrendben.  
E három szavazólapon akkor érvényes a szavazat, ha egy 
polgármester jelöltre, 4 egyéni listás önkormányzati képvise-
lőjelöltre, illetve egy listára szavazott a választópolgár.               
A jelöltre, listára szavazni a jelölt neve melletti, a lista neve 
feletti körbe elhelyezett, tollal írt egymást metsző két vonal-
lal (x vagy +) lehet.  
Markotabödöge polgármesteri tisztségéért indulók:              
Horváth Sándor, Tóth Gézáné.  
Képviselő-jelöltjeink: Baboth Ottó, Dombos István,          
Farkas Tibor, Hegedüsné Bodács Ilona, Horváth         
Sándor, Kluiber Tibor, Nagy Gyula, Némethné Cseh          
Szilvia, Pintér Imre, Dr. Pintér Marianna, Ráczné          
Fülöp Zsuzsanna, Rauchwarter Péter. 

  

 Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, an-
nak urnába helyezése előtt egy alkalommal, a rontott szava-
zólap visszaadása mellett új szavazólapot kérhet a szavazat-
számláló bizottságtól. A szavazólapok kitöltése után a vá-
lasztópolgár a szavazólapokat borítékba teszi és a bizottság 
előtt az urnába helyezi.  
Mozgásában gátolt választópolgárt – kérésére – szavazásá-
nak lehetővé tétele érdekében az illetékes szavazatszámláló  
bizottság két tagja mozgóurnával lakóhelyén felkeresi.  
Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szava-
zás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján  
a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet           
kérni. 

* 
 

Köszönik az 1%-os felajánlásokat! 
 

A markotabödögei egyesületek ezúton köszönik meg 
mindazoknak a segítségét és támogatását, akik                          

a helyi egyesületek javára ajánlották fel 2009. évi személyi 
jövedelemadójuk 1%-át.  

 

A Markotabödögei Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
(adószáma: 18538988-1-08 )   

összesen 89.179,- Ft-nyi összeget,  
 

a Markotabödögei Sportegyesület  
(adószáma: 18974012-1-08):  

83.070,- Ft-ot,  
 

az Együtt Markotabödögéért Egyesület  
(adószáma: 18973530-1-08)  

14.771,- Ft-ot kapott. 
 

Felhívjuk leendő támogatóink figyelmét adószámainkra, 
melyre jövőre is várjuk megtisztelő felajánlásaikat. 
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Elhunyt: 

dr. altorjai br. Apor Péterné 
csíkszentmihályi Sándor Etelka 

 

élt 91 évet 
 

 

Nyugodjon békében. 

http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf
http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf


Elköszönés 12 év után 
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egyaránt. 
Utakat (Sport, Petőfi,          
Kossuth, Rákóczi), buszvá-
rókat, járdákat építettünk.  
Felújítottuk az intézménye-
ink egy részét (új orvosi 
rendelőt, védőnői szobát 
alakítottunk ki). 
A volt napközi-otthon és 
szolgálati lakás, óvoda          
épületeit újítottuk fel. 
A ravatalozók felújítását         
elkezdtük. A folytatásra          
pályázatot nyújtottunk be 
(még nincs elbírálva). 
Az önkormányzat épületé-
nek felújítására pályázatot 
adtunk be (még nem          
bírálták el). 
A bödögei temetőben lévő 
(az ország egyik legrégebbi) 
Piéta szobrának felújítására 
pályázatot adtunk be (még 
ezt sem bírálták el). 
A markotai temetőben álló 
Szentháromság-szobrot 
felújítottuk. 
Milleneumi emlékkeresztet 
állítottunk a markotai          
parkba. 
Számítógépeket nyertünk, 
internetező szobát alakítot-
tunk ki a hivatal épületében. 
Lobbiztam a postánk,            
legalább 4 órában történő 
helyben maradásáért. 
Fűnyírókat, kistraktort,           
fűkaszákat, szerszámokat 
nyertünk pályázatokon. 
Bevezettük a falugondnoki 
szolgálatot. Az indításához 
szükséges kisbuszt pályáza-
tokon nyertük. 
A sportpályára világítást          
szereltettünk. 
A fiataloknak szórakoztató 
e szközöke t  nye r tünk               
(tv, hifi, házimozi, vetítő, 
kondigépek, csocsó, darts, 
pingpong-asztal stb.). 
A lányok és asszonyok is 
szorgoskodhattak a 4 db  
pályázaton nyert varró-
gépen. 
Igényes könyvtárat alakítot-
tunk ki, valamint a Kultúr-
házat  tet tük rendbe 
(járólapozás, zuhanyozók 
kialakítása, új asztalok,          
s z é k e k ,  f ü g g ö n y ö k               
vásárlása). 
Ez év végéig még a közmű-
velődési érdekeltségnövelő  
pályázaton nyert pénzből 
gáztűzhely, gázzsámoly,          

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Tisztelt Markotabödögeiek! 
Tisztelt Választópolgárok! 

 

Egy hosszú (12 esztendős) 
nehéz, számtalan feszültség-
gel és finanszírozási bizonyta-
lansággal, valamint átalakítási 
kísérlettel teli, ugyanakkor 
mégis jelentős kisebb -
nagyobb eredményt nyújtó 
korszakot lezárva tájékozta-
tom Önöket, hogy a 2010. 
október 3-i választásokra  
leadott polgármesteri jelölte-
tésemet visszavontam, és 
2010. október 4-től polgár-
mesteri korengedményes 
nyugállományba vonulok.          
Ez egy egyszeri, megismétel-
hetetlen lehetőség a számom-
ra, és én élni kívántam ezzel. 
Minden esetben, egy korszak 
lezárásakor számvetést készí-
tünk. Végiggondoljuk a hátra-
hagyott éveket, a közös mun-
kát, az elért eredményeket.  
Ez alatt az idő alatt volt sok 
öröm-keserűség, szomorúság. 
Mégis, ami mindig új erőt 
adott nekem a folytatáshoz, 
az az Önök szeretete, bíztatá-
sa, hite. Hittek abban, hogy 
amit a képviselőkkel közösen 
teszek, az az Önök javát  
szolgálja.  
Egy kis összefoglalást szeret-
nék átnyújtani Önöknek                       
- a teljesség igénye nélkül –          
a 12 év eredményeiről: 

Befejeztük az elődeinktől 
á tvett  gázberuházást .          
Minden intézményünkbe 
gázfűtést szereltettünk. 
A templomunk felújításá-
hoz anyagi fedezetért             
lobbiztam. 
Korszerűsítettük a közvilá-
gítást az utcákban és               
az  in tézménye inkben         

  tányérok, hangfal, beltéri         
zászlótartó beszerzése        
lehetséges. 
Az ismeretségem által Mar-
kotabödögére települt fuva-
rozó cégek évente majdnem 
3 millió Ft gépjárműadót 
fizetnek az önkormányza-
tunknak. 
Minden évben a körülmé-
nyekhez képest igényes 
Uborkapartikat szerveztünk
-rendeztünk. 
Évente egyszer fehér asztal-
hoz hívtuk és ünnepeltük          
a 60 év feletti nyugdíjasain-
kat. 
Minden évben beiskolázási 
s e g é l y t  n y ú j t o t t u n k                     
a gyerekek iskolakezdésének           
megkönnyítése érdekében 
valamennyi markotabödögei 
lakcímmel rendelkező isko-
lásunknak, függetlenül attól, 
hogy melyik település            
intézményében tanul ,            
valamint szülési, illetve      
temetési  segélyt adtunk           
az igénylőknek. 
Testvértelepülési kapcsola-
tot írtunk alá, és ápolunk               
a felvidéki Lúcs település 
önkormányzatával és civil 
szervezeteivel. 
Egyesületeinket évente            
önkormányzati támogatás-
ban részesítettük. 
Ebben az évben elértük, 
hogy az óvoda konyhájában                 
a megengedett maximális 
létszámra főzünk. 
A helyben letelepedni          
szándékozó fiatalok részére 
letelepedési támogatást 
nyújtottunk. 
Az óvodások karácsonyi 
játék vásárlását az önkor-
mányzat támogatta. 
2010 áprilisában elindította 
önkormányzatunk a Marko-
tabödögei Újság című havi  
lapot. 
Markotabödöge honlapját 
mind tartalmilag, mind              
esztétikailag frissíttettük. 
2010. szeptember 23-án                
a Belügyminiszter Úr dönté-
se alapján 1.700.000,- Ft-ot 
nyertünk működésképtelen 
önkormányzatok egyéb 
támogatása címen, amely 
összeg felett már az új          
testület rendelkezhet. 

A legnagyobb eredménynek 
mégis azt tartom, hogy a 12 
év alatt nem kellett hitelfelvé-
telhez folyamodnunk, pedig 
az elmúlt időszakban sokszor 
közel álltunk hozzá. 
Külön köszönetemet fejezem 
ki a három ciklusban megvá-
lasztott valamennyi képviselő-
nek, jegyzőknek és a hivatal 
minden dolgozójának az irán-
tam tanúsított segítőkész, 
korrekt együttműködésen 
alapuló közös munkáért. 

(a képről: Rauchwarter Péter  
képviselő hiányzik) 
Jól működő hivatalt, össze-
szokott, a munkájukat tenni 
akaró és tudó munkatársakat, 
körjegyzőséget, társulásokat 
és testvérkapcsolatot hagyok 
az utódomra. 
Felelősségteljes út áll minden-
ki előtt, régi feladatoknak és 
új kihívásoknak kell megfelel-
niük. Az alap adott. A kitar-
tás, az igyekezet, a szakmai 
felelősségvállalás pedig köte-
lező járuléka kell, hogy legyen 
a célok elérésének. 
Kívánom, hogy a település 
lakossága az új önkormány-
zati vezetőkkel, az eddigi  
sikeres munkánk eredményeit 
kihasználva úgy tudjanak élni 
a lehetőségekkel, hogy                
az valamennyi Markotabödö-
gén élő ember és az ide láto-
gatók javát szolgálja. 
Mindezek megvalósításához 
az új vezetésnek sok sikert 
kívánok. A lakosságnak kö-
szönöm az irántam nyújtott, 
12 évig tartó bizalmát,               
támogatását. 
Sok örömöt, jó egészséget 
kívánok mindannyiuknak. 
 

„Nem tudom, mi a sorsom, 
de egy dolgot tudok, 

csak azok lesznek igazán  
boldogok, akik keresték 

és megtalálták, hogyan lehet 
másokat szolgálni.” 

 

Szabóné Szűcs Ildikó 
leköszönő polgármester 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az 1848-49-es szabadságharc megtorlása 
 

A szabadságharc megtorlása a fegyverletétel előtt megkezdődött, kicsúcsosodása a vereség után következett be. Katonákon 
kívül politikusok és polgári személyek is áldozatul estek a megtorlásoknak. 
 

Haynau, a bresciai hiéna  
A szabadságharc utáni megtorlások szinte egybeforrnak Julius Jacob von Haynau nevével, aki elődeivel ellentétben              
rögtön kinevezése után hozzálátott a leszámoláshoz. Jogilag az előző magyarországi császári és királyi fővezéreknek              
– Windisch-Gräztnek és Weldennek – is lehetőségük lett volna tisztek kivégzéséhez, ám ők a gyakorlatban „csak” kisebb 
vétségeknél alkalmazták az elrettentő halálos ítéletet. Ferenc József 1849. május 30-án nevezte ki Haynaut                   
fővezérnek, ezzel  kezdetét vette a tiszti kar és a politikai elit lefejezése. A szisztematikus megtorlás első jele              
egy honvédhadnagy és egy százados (Mednyánszky László és Gruber Fülöp) kivégzése volt, amely óriási felháborodást 
keltett, mivel az eddigi gyakorlat szerint hasonló esetben börtönbüntetés volt az ítélet. 
 

A nyár folyamán folytatódtak a megtorlások, számos tisztet felakasztottak, de kivégzés járt a forradalom mellet prédikáló 
papoknak, a fegyvert rejtegető polgároknak vagy a kormánybiztosi rendeletet kihirdető személyeknek is. Haynau az egész 
tiszti kart le akrta fejezni, ehhez lényegében szabad kezet kapott az uralkodótól: fővezérként jogában állt, hogy az ítélete-
ket csak végrehajtás után jelentse a császárnak. Ferenc József ezzel jelképesen „tisztára mosta” a kezét, hiszen a megtor-
lásról csak utólag értesült.  
A megtorlásnak a nemzetközi felháborodás vetett véget. Bach belügyminiszter október 23-án kezdeményezte                  
a kivégzések felfüggesztését, Haynaut pedig félreállították. A megtorlások kisebb intenzitással folytatódtak egészen              
1850 júliusáig, Potoczky Gyula gerillahadnagy, az utolsó tiszt kivégzéséig.  
 

Október 6.  
Az 1848-49-es szabadságharc megtorlásainak jelképe Batthyány Lajos és az aradi tábornokok kivégzése. Aradon a bíróság 
munkája augusztus 25-én kezdődött meg Kiss Jenő perével, aki a legmagasabb rangú fogságba ejtett tiszt volt. Az októ-
ber 6-i megemlékezésekkor kevés szó esik arról, hogy milyen körülmények között ítélték el Aradon a magyar katonai                 
vezetőket: az osztrák hadbíróság 14 tagból állt, a bíróság a vádlott tiszt rangjának megfelelő összetételű volt. A mai jog-
rendszerhez képest lényeges eltérés, hogy a vád és a védelem szerepét egyaránt a hadbíró (Karl Ernst) látta el.  
A kihallgatási jegyzőkönyvek hiányos adatai miatt nehéz rekonstruálni a perek pontos menetét, annyi azonban bizonyos, 
hogy a tábornokok nem találkoztak egymással, csak a vallomásuk felolvasásakor a folyosón illetve az ítélethirdetéskor. 
 

A bíróság a vádlottak vallomásainak felolvasása után vonult vissza döntéshozatalra. Az ítéletek már az eljárás előtt 
megszülettek, így ennek a folyamatnak formális jelentősége volt. Az ítéletek kihirdetésére október 5-én került sor,          
a kivégzések pedig másnap, a hajnali órákban kezdődtek meg. Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, a magyar          
kormány miniszterelnökét. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka: Aulich Lajos, Damjanich János,            
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly,                     
Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly és egy főtisztje                 
Lázár Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon. 
A vádlottak közül Gáspár András kapott egyedül börtönbüntetést, Lenkey János kivégzését pedig elhalasztották elmebaj-
ra hivatkozva. Lenkey pár hónappal később vesztette életét a börtönben.  

Forrás: www.unnep.eu 

Október 6.  
NEMZETI GYÁSZNAP  

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA  
GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSÉNEK NAPJA  
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http://www.unnep.eu/nemzeti-unnepek/aradi-vertanuk-es-batthyany-lajos-kivegzese.html


 

Dubarry  
pulykamell 
 

Összetevők 
4 szelet pulykamell,            

50 dkg karfiol, 10 dkg trappista sajt, 10 dkg 
margarin vagy vaj, 10 dkg liszt, 1/2 liter tej, 
só, ételízesítő, szerecsendió, olaj, őrölt fehér 
bors, szárnyas fűszer, só 

Elkészítés 
A pulykamell szeleteket kiklopfoljuk, meg-
szórjuk szárnyas fűszerrel /vagy grill fűszer-
rel/ és kevés olajon elősütjük. A margarint 
felolvasztjuk, rátesszük a lisztet, kissé         
megpirítjuk, majd felöntjük a tejjel.            
Fűszerezzük a szerecsendióval, őrölt borssal, 
ételízesítővel és sűrűre főzzük. A karfiolt 
rózsáira szedjük és sós vízben félpuhára 
főzzük. 
A hússzeleteket egy tepsibe egymás mellé 
tesszük, ráhalmozzuk a leszűrt karfiolt.  
Bevonjuk a mártással, és reszelt sajttal         
megszórva, sütőben, 160 fokon, kb. 15 perc 
alatt készre sütjük.  

                             Őszi receptek 

1. évfolyam 5. szám 2010. szeptember Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes, 
információs  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 

XII. Uborkaparti képekben: Markotabödöge, 2010. szeptember 4. 
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                   Készült a finom ebéd.   A „Markotabödöge községért” díjat kapták: Zúgó Tibor és Kustor Józsefné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Együtt Markotabödögéért Egyesület finomságai.      A markotabödögei „Őszirózsa” Nyugdíjasklub.            Nemesszalóki „Őszidő” együttes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sztárvendég a DESPERADO együttes volt.                        Zenélt Dömötör Tamás.                       Bodonhelyi showtáncosok műsora. 
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8. forduló: 
2010. 10. 03. (vasárnap) 16 óra:  

Rábaszentmihály KSE— 
-Markotabödöge SE 

 

 

9. forduló: 
2010. 10. 10. (vasárnap) 16 óra:  

Markotabödöge SE— 
Bodonhelyi SE 

 

10. forduló: 
2010. 10. 17. (vasárnap) 15 óra:  

Bőny SE—Markotabödöge SE 
 

 

11. forduló: 
2010. 10. 24. (vasárnap) 14 óra:  

Markotabödöge SE-DAC 1912 FC 

Labdarúgás 

Répatorta 
 

Hozzávalók 
2 tojás, 18 dkg cukor,  
2 dl napraforgóolaj,  
25 dkg sárgarépa,  22 

dkg teljes kiőrlésű liszt, 1 teáskanál szódabi-
karbóna,  2 teás-kanál fahéj, 1 teáskanál 
szerecsendió,12 dkg apróra vágott dió 
A tetejére: 25 dkg krémsajt, 8 evőkanál puha 
vaj, kb. 15 dkg porcukor, citrushéj vagy marci-
pán répák (fehér marcipán, zöld, piros és cit-
romsárga ételfesték) 
A tojást felverem, majd alaposan elkeverem ben-
ne a cukrot és az olajat. Kis lyukú reszelőn lere-
szelem a sárgarépát, és a szódabikarbónával, a 
dióval, a fűszerekkel és az átszitált liszttel együtt 
a tojásos keverékhez adom. Alaposan összekeve-
rem a tésztát, kivajazott, lisztezett tepsibe öntöm, 
és előmelegített sütőben, 190 fokon (alsó-felső 
sütés, légkeveréssel 170) kb. 35-40 percig sütöm - 
akkor jó, ha megemelkedik, és a piskótához ha-
sonlóan a széle kezd elválni a formától.  
A krémsajtot, a vajat és a porcukrot habverővel 
pár perc alatt simára keverem. Miután a süte-
mény kihűlt, vízszintesen két darabra vágom, az 
alsót megkenem a krém felével, ráteszem a 
másik tésztalapot, és a tetejére kenem a mara-
dék krémet. Reszelt narancshéjjal vagy marci-
pán répákkal dekorálom, és hűtőbe teszem, 
hogy a krém megszilárduljon. Miután megder-
medt, szeletekre vágom. 


