
MARKOTABÖDÖGEIMARKOTABÖDÖGEI   

2010. OKTÓBER  I. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 

Tisztelt Olvasóink! 
Markotabödöge község polgármestereként először köszöntöm őszinte tisztelettel és nagy örömmel Kedves        
Olvasóinkat a Markotabödögei Újság oldalain. A 2010. október 3-án megválasztott új képviselő-testület tagjai 
tisztelettel köszönik Markotabödöge lakosságának bizalmát: Dr. Pintér Marianna, Farkas Tibor, Hegedüsné 
Bodács Ilona és Kluiber Tibor. A 2010. október 14-én tartott alakuló testületi ülésen —egyhangúlag—Dr. Pintér 
Mariannát választottuk meg alpolgármesternek. 
Polgármesteri programom elkészítésénél az alábbiakat vettem figyelembe: a választási programom főbb               
célkitűzéseit, az önkormányzat működtetésében részt vevő intézmények elvárásait, elképzeléseit, a lakosság,         
az önszerveződő közösségek (egyesületek, idősek klubja, fiatalok) által megfogalmazott elképzeléseket, igényeket, 

és nem utolsósorban az önkormányzat jelenlegi, illetve a várható pénzügyi helyzetét. 
Természetesen minden célkitűzésemet csak a képviselő-testülettel egyetértésben, azok támogatásával együttműködésével                 
szeretném tervezni és megvalósítani is.  
Legfontosabb feladatunknak tekintem a működőképesség megtartását, lehetőleg elkerülni a hitelfelvételt biztonságos                     
gazdálkodás megteremtésével. Az önkormányzat meglévő vagyonát megtartani és lehetőség szerint gyarapítani. Minden                    
polgármester, illetve képviselő-testület egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a település szemmel láthatólag fejlődjön,            
utakat járdákat építsen, a középületeket felújítsa. A fejlesztési  célkitűzéseink elérésében nagyon nagy szerepe van                               
a pályázatoknak, hiszen vélhetően, ezek csak pályázati pénzekből  valósíthatók meg.  A lakosság jó közérzetének,                            
elégedettségének javítása érdekében fontos a rendezett lakókörnyezet, gondozott közterületek.  
Az óvoda működését a továbbiakban is támogatni kívánom. Célom, hogy a szülők többsége igényeinek megfelelően működjön. 
Többek között év eleji egyeztetések a leállásokkal és  szabadságolásokkal, valamint a nyitvatartással kapcsolatban, figyelembe 
véve a bejárók igényeit is. Mindazok ismeretében, hogy nagyon alacsony a gyermeklétszám, így a működtetésre kapott                    
normatíva is,  jelentős összeggel terheli az önkormányzat költségvetését a működtetés. 
Minden jelenleg működő társadalmi egyesülettel szoros kapcsolatot kívánok kiépíteni, községünk anyagi helyzetéhez mérten 
ezeket támogatni. 
Szeretném, ha hivatalos ügyeik  intézésekor mindenki tudná, hogy értük dolgozik az önkormányzat. 
A fiatalok letelepedési támogatására a képviselő-testülettel közös megoldást keresünk (anyagi támogatás, telekhez juttatás). 
A fiatal generációnak biztosítani szeretném, hogy helyben megtalálja a szórakozását, sportolását és kikapcsolódását (önálló klub-
helyiség kialakítása és ízlésük szerinti berendezés). 
Törvény adta lehetőség a szabad iskolaválasztás azoknak a gyerekeknek is, akik nem a kijelölt, hanem más iskolába szeretnének 
járni. Ők is ugyanazt a támogatást kapják, mint a kijelölt iskolába járók. Busz- és tankönyvtámogatás, valamint a kiemelkedően 
jól tanuló iskolást évente külön elismerésbe kívánom részesíteni. Vonatkozik ez a felsőbb iskolába járó jó tanuló, de nehéz anya-
gi helyzetben lévő diákokra is. 
Különös figyelmet fogok fordítani a markotabödögei önkéntes véradókra, akik önzetlenül segítik bajba jutott embertársaikat, 
hogy megfelelő elismerésben részesüljenek. 
A község arculatát  szeretném szebbé tenni, pl. faluközpont kialakítása, önkormányzat előtti terület rendezése, a faluban találha-
tó műemlék jellegű szobrok karbantartása. Az egyházközség tagjaival együttműködve, pályázati pénzek bevonásával a falu            
legszebb épülete köré egy templomkert kialakítása is elképzeléseim között szerepel. 
Fontosnak tartom, hogy a helyi vállalkozók szorosan bekapcsolódjanak  a falu életébe, valamint ezen vállalkozások segítését, 
termékeik helybeni hasznosítását. Gondolok itt az óvoda konyhájára. 
Pályázati lehetőségekről való tájékoztatás és ezen pályázatok elkészítésében való  segítségnyújtás biztosítása, ez vonatkozik                
a társadalmi egyesületekre is. 
Az elkövetkező időszak fontos teendői közé tartozik a járdák, utak rendbe tétele, valamint a faluban előforduló belvizes                 
területek feltárása és ezek megszüntetése. 
A község tulajdonát képező kisbusz rugalmas használata és az igényekhez való igazítása. A közterek rendbe tétele                          
önkormányzati kötelesség. Azon leszek, hogy Önök egy  olyan településen éljenek, ahol a kiskorúaktól a szépkorúakig,                 
mindenki jól érezze magát és büszke legyen arra, hogy markotabödögei lakos. Ezért én is törekszem arra, hogy az itt lakókkal 
napi és szoros kapcsolatba legyek. Szeretném a választáskor kapott bizalmat megszolgálni, a hatalommal élni és nem visszaélni ,                     
a képviselő-testülettel szorosan együttműködve Markotabödöge fejlődését szolgálni. 

Horváth Sándor polgármester 
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Mindenszentek és halottak napja november 1-2-a, a halottakra való emlékezés ünnepe. Az 1. századtól kezdődően november 
elsejét szentelte az egyház a halottak emlékére. Az egész magyar nyelvterületen szokás volt ekkor a sírok megtisztítása, virággal 
díszítése. A római katolikusok a halottak lelki üdvéért régóta gyertyát gyújtottak a sírokon. Mindkét napot a néphagyományban 
számos hiedelem övezi. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak.  
 

A harang szól 
Sokfelé úgy tartották, hogy mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang 
szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban.             
Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat             
a ház népére. E hiedelmek ma már kiveszőben vannak, de mindkét nap városon és falun ma is egyaránt a halottakra való           
emlékezés ünnepe. Ilyenkor benépesülnek a temetők, s a virággal borított hantokat körülállják a távolra szakadt hozzátartozók 
is. Hazahívja őket a szülőföld, az ősök, a családtagok sírja, s a sápadt kis gyertyafények körül ima és énekfoszlányok szállnak. 

A gyertyagyújtás  
A gyertyák a halottakért égtek, a tűz megtisztulást hoz. Mindenszentek ünnepén, a halottak napja előestéjén a sírok 
néhány órára fénybe öltöznek. A katolikus hit az üdvözültek, a szentek emlékének szenteli november 1-jét, s a mai 
napot mindazoknak, akik már eltávoztak a földi világból. A gyertyaláng Krisztus jelképe, aki meghalt az emberekért, 
hogy elhozza a megváltás fényét. 
 

A mindenszentek napja az összes szent ünnepe  
A tél rámutató napja november elseje. Délután megtisztítják, estére pedig gyertyákkal kivilágítják a sírokat. Odahaza annyi           
gyertyát gyújtanak, ahány halottja van a családnak. A szokás szerint éjjelre kenyeret és bort, vagy más, jelképes ennivalót tettek 
az asztalra, mert ilyenkor a hagyomány szerint a holtak hazalátogatnak. A halottak napja, vagyis másodika a tisztítótűzben            
szenvedő lelkek ünnepe. Ez a nap a „lelkek emlékezete”. A két napra vonatkozó szokások az idők során összekeveredtek.                
A napra vonatkozó tiltások egész hétre érvényesek. 
Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma könnyektől a hangos zokogásig utat törhet magának az emlékezés,                        
a fájdalom. A novemberi hideg csendben mintha csak megelevenednének Ady Endre fájóan szép sorai: 
 

„Ó hányszor kell a sírra néznünk,  
Hogy vigasztaljuk önmagunk,  

Dobjuk el a tettető álcát:  
Ma ünnep van, ma sírhatunk.” 

 

/Ady: Halottak napján / 
forrás: www.harmonet.hu 

Az önkormányzat kéri a szülőket, hogy általános           
iskolás gyermekeikre fokozottabban figyeljenek oda, 
és felügyeljék őket az őszi szünet ideje alatt, mert                   

a sportpálya környékén való időtöltésük jelenleg veszélyezteti 
mind a gyerekek testi épségét, mind az említett helyen lévő 
vagyontárgyakat. Egyre több lakosunk panaszkodik az itt 
„szórakozó” gyerekek szemtelen viselkedésére, trágár                  
beszédére.  

 
 

Önkormányzatunk két közcélú munkást foglalkoztat, egyikük 
munkaszerződése 2010. december 15-ig, a másik dolgozóé                     
2010. december 31-ig tart. Ők is folyamatosan tisztítják,           
karbantartják az önkormányzati területeket. 
 
 
 

 

Kérjük a mezőgazdasági géptulajdonosokat (traktor, 
utánfutó stb.), hogy a járműveik által felhordott sarat           
a közutakról takarítsák le!  
KRESZ  

63. § (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta,               
beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát 
hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély 
elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges,                    
a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.  
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről              
a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell 
távolítani.  
A fenti KRESZ szabályokkal ellentétes magatartás szabály-
sértésnek minősül.  

Mindenszentek—Halottak Napja 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. november 8-án, 
„búcsúhétfőn” a Körjegyzőség hivatala zárva tart.          
Továbbá értesítjük az érdekelteket, hogy az önkormányzat 
konyhája ezen a napon is üzemel. 
 
 

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor                        
a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat            
a kegyelet koszorúival, virágaival díszítjük, meggyújtjuk                
az emlékezés lángját. Amíg Önök a temetőkben szeretteikre, 
ismerőseikre emlékeznek, ez idő alatt a bűnelkövetők csak             
az alkalomra várnak. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy 
a kegyelet napjaiban közvetlenül a temetők környékén              
gyakrabban fordult elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás,                 
a sírokról virág, koszorú, kegytárgy eltulajdonítása,                      
megrongálása. Kérjük, fokozottabban vigyázzanak. A parko-
lókban hagyott gépjárműveikben látható helyen ne hagyjanak 
értéktárgyakat. 
 
 

Ismételten felhívjuk a temetőkbe látogatók szíves figyelmét 
arra, hogy a piros színű kukákba kizárólag mécsest, üveget 
szíveskedjenek rakni. Köszönjük. 
 
 

A temetőkben október 28-tól november 2-ig a sírok              
gondozásán kívül (virágültetés, öntözés, kapálás, gyomlálás, 
takarítás stb.) bármilyen más jellegű munkálatot végezni                
a kegyeleti megemlékezések zavartalanságának biztosítása 
érdekében nem lehet!  

http://www.harmonet.hu


Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Hazánk városai és falvai ünneplik az egész 
országban, büszkén és méltóan az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Akkor, 54 éve             
ez népünk bátorságának és szabadságszeretetének felizzó történelmi tette volt. Évtizedek múltak el, amíg 
a világtörténelem utolérte a magyar forradalom által felvillantott lehetőségeket. Magyarok, lengyelek és 
Közép-Európa más népei sem rabok többé! A múltat oly nehezen helyére tevő történelem is elismeri 
1956 meghatározó jellegét abban, hogy új útra léphetett a jelenkori történelem. A történelmi újrakezdés 
sehol sem könnyű, hogyan lehetne az nálunk, ahol oly hosszú évtizedeken át hibás és idegen utakon              
terelték az ország életét. A kommunizmus összeomlása váratlan jött, de előre látható volt azok számára, 

akik felismerték, hogy bizonyos fokig egy vallás szerepét kívánta betölteni. Hívei ’paradicsomot’ ígértek a világnak. Ahol            
a kommunizmus egyszer hatalomra került, már nem lehet belülről megdönteni, ez a hit irányította a vezetők politikáját. 
Talán ez az oka, hogy nem egy becsületes ember is elfogadta a rendszert, úgy vélték, bűnei csak a helyes út hátrányos            
velejárói. Ez a hamis hit omlott össze végleg akkor, amikor 1956-ban Magyarországon megtörtént mindaz, amit a marxista 
dogma lehetetlennek tartott. Magyarországon a nép buktatta meg a kommunista államot. Az 1956-os megmozdulás nem 
külföldről irányított felkelés volt, hanem az a magyar nemzet eltökélt harca lett a zsarnokság ellen. Erre a legnagyobb          
bizonyíték, hogy 1956-ban a megszálló szovjet hadsereg verte le a népfelkelést. Voltak, akik elfogadták a szovjet hadsereg 
örökségét, főleg, ha a gazdasági előnyöket, vagy pedig még hatalmat is jelentett. A gondolkodó marxisták számára             
azonban összeomlott a kommunizmus örökkévalóságába vetett hit, mely 1956 előtt kizárta annak a lehetőségét, hogy                
a nép felkel a kommunista rendszer ellen és megdönti azt. Ismeretes, hogy a forradalom véres megtorlásba torkollott.              
A kivégzések csak rontottak a rendszer helyzetén, a hatalmon levők kénytelenek voltak egyik engedményt a másik után 
tenni. Ne feledjük, hazánkban zajlott le a hidegháború utolsó nagy csatája is. Magyar földön, Sopron határában dőlt meg 
az NDK kommunista pártjának hatalma 1989. augusztus 19-én. Ez az utolsó csata sikerrel zárta le azt a folyamatot, amit  
a magyar nemzet felkelése elindított. Mindannyian emlékezünk azokra a hónapokra, amikor a szomszédos országok népei 
is sorra lerázták a magyar példa után rabigájukat. Ma még gyakori a mély elkeseredés országunkban, a sorsdöntő évek  
sikereitől mégis erőt meríthetünk. Hinnünk kell, hogy a magyar nemzetnek lesz ereje kilábalni a gazdasági és erkölcsi           
nehézségekből. Lesz ereje arra, hogy legyőzze kishitűségét. „A sötétség nem percek alatt borult ránk. Lassan kél a nap  
hajnalban az égen.” Tudjuk és hisszük, hogy nemzetünknek, mely márciusi és októberi szabadsághősöket adott, lesz ereje 
arra, hogy a jövőben is nemes lelkű férfiakat és nőket állítson az ország élére. Itt vagyunk most a harmadik évezred elején 
15 milliónyian magyarok szerte a világban. Ősi címerünkben a kereszt utal a kárpát-medencei történelmünkre, utal                    
a kultúrára, amely itt virágzott Pozsonytól Brassóig, a Kárpátoktól az Al-Dunáig. Mindez erőt, hitet adhat nekünk              
a jövőre. Szükség is van a hitre és tartásra, mert még ma sem felhőtlen a magyar ég. A világ számos országában élnek         
véreink, kik közül egyeseknek jól megy, mások szabadságukban korlátozva, naponta vívják meg a maguk harcát.                
Mire  támaszkodhat a világ magyarsága? Hiszem azt, hogy a múltja, történelme az egyik pillér. Múlt nélkül nincs jövő! 
Fontos tartóoszlopnak gondolom a kereszténységet. A tízparancsolatnál máig sem sikerült rövidebb és mégis mindent 
elmondó iránymutatást adni. A harmadik mindennapjainkat átható érzés a családé. A jövő nem képzelhető el erős csalá-
dok nélkül. Emlékeztessen bennünket a kereszt népünk dicső múltjára. Adjon erőt a jövő kihívásaihoz. Kívánom 
valamennyiünknek, hogy a magyarság nagy családja e hazában és szerte a világban találja meg megérdemelt boldogulását! 
Éljen magyar nemzetünk! 
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Sinka István 
 

Üdv néked ifjúság! 
 

Üdv néked, ifjúság!  
Üdvözlégy magyar nép! 

ki lángban és vérben születtél meg újra 
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben! 

Melyik nép írta fel mostanában nevét 
így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja? 
S mely nép beszélt így az önmaga nevében, 

mint angyal, mikor a harsonáját fújja? 
Bús igájának fájára írja hát, 

S mint annyiszor a megsárgult ezer évben 
vérrel és vassal tanítja zsarnokát. 

 
(Buda, 1956. október 26.) 

 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

Csete Lajos 

Emlékezés az 1956-os forradalomra és szabadságharcra 



Csirkecombok pékné módra 
 

Hozzávalók: 
6 db csirkecomb, 60 dkg burgonya, 25 dkg vöröshagyma, 2 dl olaj,                  
1 csokor petrezselyem, só, bors. 
Elkészítés: 
A csirkecombokat félbevágjuk, alaposan megmossuk. Sózzuk, majd tepsibe 

téve  kevés előhevített olajjal leöntve sütőben aranysárgára sütjük. Sütés közben 
folyamatosan locsolgatjuk. A burgonyát és a hagymát megtisztítjuk, jól megmossuk, és 
cikkekre vágjuk. Hozzáadjuk a félig megpuhult csirkecombhoz. Sózzuk, borsozzuk, friss 
vágott petrezselyemzölddel megszórjuk, majd együtt készre sütjük. A sült csirkecombokat 
tálaláskor a hagymás burgonyával körítjük. Ínyenceknek: az utolsó fázisnál, amikor                      
a burgonyát a csirkéhez adjuk, aláöntünk egy kevés fehérbort.  

                             Őszi receptek 

1. évfolyam 6. szám 2010. október Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának 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! 

Markotabödögei  
Újság 

Gyerekek figyelmébe ajánljuk 
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Szeretettel várunk Benneteket  
 

PÉNTEKENKÉNT ÚJRA 
 

a JÁTSZÓHÁZBA. 
 

Kezdés:  

2010. november 12. (péntek) 
17.00 óra 

 

Helye: Napközi épülete 
 

Részvételi díj: 300,- Ft/gyerek 
 

Témák:  
Advent és karácsonyi  

készülődés 
 

Kérjük, ollót mindenki hozzon 
magával! 

 

Hevesi Zoltánné Kati tanító néni 
Ráczné Fülöp Zuzsanna  

 

Győr-Moson-Sopron Megyei  
Labdarúgó Szövetség  
- Megyei III. GYCS -  

2010/2011 
 

12. forduló: 
2010. október. 31.  

(vasárnap)  
14 óra:  

Acsalagi SE- 
-Markotabödöge SE 

 

 

13. forduló: 
2010. november 7.  

(vasárnap)  
14 óra:  

Markotabödöge SE- 
-Rábapatona SE 

Labdarúgás 

Almás-pudingos-karamelles  
sütemény 

Hozzávalók:  
1 csomag fagyasztott leveles tészta, 4 nagy darab alma, 8 evőkanál 
cukor, 1-2 kk őrölt fahéj, 5 dkg szeletelt mandula, 6 dl tej, 1,5 tasak 
vaníliás pudingpor, egy citrom leve. 

Elkészítése:  
A tejből a pudingpor és 5 evőkanál cukor hozzáadásval sűrű pudingot főzünk, majd hűlni 
hagyjuk. A leveles tésztát vékonyra kinyújtjuk (lehet olyant is kapni, amelyik már ki van 
nyújtva) és egy piteformába igazítjuk.  Az almát meghámozzuk, vékony szeletekre vágjuk és 
meglocsoljuk citromlével. A kihűlt pudingot a tésztára öntjük, egyenletesen elkenjük és              
a tetejét kirakjuk  az almaszeletekkel. A maradék 3 evőkanál cukrot a fahéjjal együtt egy  
serpenyőben megkaramellizáljuk és forrón rácsepegtetjük az almára, végül megszórjuk  
mandulával. Előmelegített 180 fokos 35 percig sütjük. Szeletelés előtt hűlni hagyjuk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

„„JÖN A TÉLAPÓJÖN A TÉLAPÓ!”!”  
A dunaszentpáli Csillagfény Színjátszókör  

„Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj” című  

zenés mesejátéka 
2010. december 11-én 

(szombaton)  
16.00 órakor lesz a Kultúrházban, melyre 

 szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját.  
 

Akinek kedve van, 15.00 órától már jöhet színezni.  
 

Részvételi díj:  
1.000,- Ft (tartalmazza a télapó-csomagot), 

700,- Ft (csomag nélkül). 
 

Jelentkezni lehet:  
óvodában, Kati tanító néninél, 

Ráczné Zsuzsánál (06-30/3391-530). 
 

Felajánlásukat köszönjük a Játszóház nevében.  

A játszóház és a Mikulás-napi rendezvény is a markotabödögei önkormányzat támogatásával jön létre. 

http://www.mindmegette.hu/hatarozo/9
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/43

