2011. DECEMBER

II. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Van az évben egy nap, amikor a legtöbb ember képes kedves
lenni. Persze nem mindenkivel, mert hát a fenyőfát valahogy meg
kell venni, és a dugóban előttünk állóra rá kell dudálni, csakis
a gyorsabb haladás érdekében. És a bejgliben ragadt dióhéjdarabokról még nem is beszéltünk.
Mindenesetre ezen a napon, olyan mintha erről az őrült
bolygóról, egy új helyre szállítanának minket, egy furcsa
szigetre, melyen talán kisebb a gravitáció, és több az oxigén. Egy
hely, ami, mint később kiderül, korántsem lakatlan, és ahol eddig
tengettük napjainkat, az sem volt az, csupán nem néztünk körül
igazán.
Görcsösen, vagy őszintén, de foglalkozni kezdünk a többi
emberrel, ezekkel a hozzánk sokban hasonló, ám mégis sokkal
jelentéktelenebb teremtményekkel. Sokszor még jókívánságokat
is trillázunk feléjük, miközben sietünk az otthon melegébe.
Persze a javát, az igazi szeretet-adagot a családnak tartogatjuk.
Összeszedjük az egész évben gondosan összespórolt mosolyunkat,
kedveskedésünket, illemünket, türelmünket, önzetlenségünket, és
egy jól fűtött szobában, mint egy adag konfettit, rokonainkra, és
barátainkra szórjuk. Nevetünk és sírunk együtt, összeborulunk.
Különböző pénzért vásárolt dolgokat színes papirosokba csomagolunk, hogy elveszítsék a bevásárlóközponti rohanás illatát, és hálát, köszönetet zsarolunk vele, olyan esetlen és kedves módon.
Várjuk a felcsillanó szemeket, a „pont erre vágytam” mondatokat.
Óvatosan halat majszolunk, gyomrunk maradék helyére pedig
bejglit gyömöszölünk. A karácsony talán a szeretet legnagyobb
közhelye. Persze nem akarok grincsi rosszindulatot és romlást
kiáltani ezen a szent napon.
Az év nagyon fontos napjáról van szó, mert az előzőek mellett
komoly érzéseket és gondolatokat is tartalmaz, csak manapság
ezt valamiért egyre inkább titkolni kell. Mostanság nem divat
a gyermeki öröm, vagy a meghatódott sírás, legalábbis addig nem,
amíg nem a televízióban sugározzák. Ezen a napon azonban
valahogy elgyengülhetünk, szusszanhatunk a hétköznapi érzéketlenségben és fülünkhöz tartva megrázhatjuk az ajándékba kapott
csomagot, megnézhetünk egy mesefilmet, sokáig aludhatunk, és
ami talán a legfontosabb, hogy együtt lehetünk. Együtt lehetünk
a karácsonyfa mellett, együtt lehetünk egy telefonbeszélgetésben, együtt lehetünk egy képeslapban, vagy egy sms-ben.
A karácsony a globalizált világ talán legősibb és legdicséretesebb
szokása, melyet őriznünk kell, melyet tisztelnünk kell, melyre
szükségünk van, hogy kibírjunk, hogy elviseljünk minden földi
pillanatot.
(fuveskonyv.blogter.hu)
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Tisztelt markotabödögeiek, kedves olvasóink!
Néhány mondatban összegezném az elmúlt évet.
Az önkormányzati választások utáni időszakot, és
a 2011. évet nehéz anyagi körülmények közt kezdtük
el: 3 millió Ft tartozással, amelyet a kónyi önkormányzatnak óvodai hozzájárulás címén 2011. február
végére ki tudtunk egyenlíteni.
Február végére megkaptuk az előző évben megrendezett tűzoltóversenyre nyert LEADER pályázati
támogatást. Ennek elszámolását a markotabödögei
hivatal dolgozói végezték, amely utólag nézve is
nagyon sok energiát és időt igényelt.
Márciusban vásároltunk 600 ezer Ft értékű fűnyíró
kistraktort, mivel az előző
teljesen tönkrement.
Ezzel a géppel Kovács Gyula falugondnok egész évben
folyamatosan végzett munkát, fűnyírást a temetőkben
és a közterületeken. Ebben az évben ezen munkák
üzemanyag költsége több mint 350 ezer Ft volt.
A falugondnoki busszal folyamatos a betegek
szállítása egészségügyi vizsgálatokra, szem előtt
tartva a gazdaságossági tényezőket. A magas üzemanyagárak miatt csak nagyon indokolt esetben indítjuk
több személlyel a buszt. Áprilisban megkezdtük
közterületeinken örökzöldek, tuják ültetését. Ezek
megvásárlása a falicitán befolyt összegből történt.
A tuják ültetése és a falu virágosítása, szépítése
tavasszal továbbra is folytatódik. Ezúton is köszönjük
mindenki odaadó munkáját, akik folyamatosan
gondozzák, öntözik az ültetett növényeket. Idén is
megtartottuk a Hősök Napi megemlékezést május
utolsó vasárnapján, és elhelyeztük a kegyelet
koszorúit a templom emlékfalainál.
Költségvetésünket úgy terveztük meg, hogy a lehetőségekhez mérten ne kelljen hitelt felvennünk és eddig
sikerült is működésünket biztosítani. ÖNHIKI-s
pályázaton nyertünk 3,7 millió Ft-ot működési célokra,
ezt a pályázatot is hivatalunk dolgozói készítették el.
Közösségi színtér pályázaton 115 ezer Ft-ot kaptunk,
ehhez nekünk 100 ezer Ft önerőt kellett biztosítanunk. Ebből az összegből vettünk redőnyöket, és
kicseréltük a rossz állapotban lévő nemzeti lobogókat
és címereket is, továbbá a kultúrházban felújítottuk
a színpadot.
A nyár folyamán a jól tanuló, és valamilyen művészeti
ágban vagy sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó
általános iskolás diákoknak az iskolájuk javaslata
alapján könyvjutalmakat adtunk át.
Június végén meghívtam azokat a vállalkozókat, akik
segítik önkormányzatunkat valamilyen formában,

tájékoztatattam őket községünk helyzetéről, jövőbeni
elképzeléseinkről.
Idén szeptemberben már 13. alkalommal került
megrendezésre az Uborkaparti. E rendezvény LEADER
pályázati támogatásból, saját erőből és vállalkozók
támogatásával, az „Együtt Markotabödögéért” Egyesület
tagjainak együttműködésével és a falu lakosságának
segítségével valósult meg. A rendezvény pályázati
elszámolása is sikeresen megtörtént az MVH felé,
a támogatási összeget megkaptuk.
Az iskolakezdési támogatásra elkülönített összeget
próbáltuk igazságosan elosztani, a testület döntése
alapján minden általános iskolai évfolyamra vonatkozó
tankönyv árának 60%-át fizettük ki a szülők részére.
A középiskola, és főiskola, egyetem nappali tagozatán
tanulók 5-5 ezer Ft-ban részesültek.
Nemrégiben köszöntöttük községünk 60 évnél idősebb
lakóit. Személyesen felkerestük és köszöntöttük
falunk legidősebb nő, illetve férfi lakóját, ők: a 95. életévét idén betöltő özv. Németh Józsefné Margit néni, és
a 89 éves Szalai Feri bácsi.
Egész évben támogattuk a községünkben működő a civil
szervezeteket.
Különböző kisebb karbantartások történtek: bödögei
temetőben szeméttároló blokkot építettünk ki,
a halottasház belső karbantartása is megtörtént, mivel
a mennyezet leszakadt, annak javítását, festését, valamint a járólapozást végeztettük el. A bödögei temetőben
elkészült a ravatalozó tetőszerkezetének cseréje, és
az épület előtti térburkolás. Ezeket a felújításokat
szintén—utófinanszírozású—LEADER pályázati támogatással valósítottuk meg.
Az óvodánál megjavítottuk a kapu előtti bejárót,
az orvosi rendelő kerítését és az épület homlokzatát
átszíneztük, az előteret lejárólapoztattuk. A homlokzat
színezését társadalmi munkában Cseresznyák Zsolt,
Balogh Jenő, Zsenák István és Pintér Norbert végezték
el, köszönjük nekik.
Hálásak vagyunk a falu díszkivilágításánál közreműködőknek, külön köszönet Hevesi Zoltánnénak, aki a betlehemi
szent családot festette, továbbá Varga Lászlónak
a folyamatos önzetlen munkájáért.
Minden kedves lakosunknak boldog, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok.

Horváth Sándor
polgármester

Önkormányzati hivatal nyitvatartása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunknál
idén utoljára 2011. december 22-én (csütörtökön) 13.30 óráig lesz ügyfélfogadás.
Utána legközelebb 2012. január 2-ától (hétfő) intézhetik ügyeiket hivatalunkban.
Az ünnepek között sürgős esetben az alábbi telefonszámokon hívhatók munkatársaink:
06-70/379-4339, 06-70/379-5879, 06-70/984-9898.
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Anyakönyvi hírek
Megszületett:

Elhunytak:

Balaskó Szonja

Pintér Imréné

(szül: Győr,
2011. november 5.)

Üdvözöljük községünk új lakóját!

szül. Fodor Teréz
(Sport u. 13.)

Németh István

Szőke Károly

élt 49 évet

élt 80 évet

(Fő u. 125.)

élt 78 évet

(Kis u. 12.)

Nyugodjanak békében!

Idősek napja

2011. november 26-án délután 14 órakor került sor községünk 60 éven felüli lakóinak idősek napi köszöntésére.
Az ünnepségen műsort adtak a markotabödögei kis óvodások, az általános iskolás gyerekek, a kónyi Pipitér Néptáncegyüttes gyermek csoportja, valamint a károlyházi citerazenekar. A műsort követően finom uzsonnával kedvesked-

Mikulás ünnepség

2011. december 3-án, szombaton délután a Mikulás-ünnepségen felléptek a dunaszentpáli Csillagfény Színjátszókör
tagjai. Holle anyó című zenés műsorukat követően megérkezett a Mikulás, aki minden jó gyereknek hozott ajándékot.
Utána mindenkit vendégül láttunk forralt borra vagy forró teára és pogácsára. Köszönet Ráczné Fülöp Zsuzsannának
az ünnepség megszervezéséért és a játszóházban a gyerekekért végzett lelkiismeretes tevékenységéért.

Karácsonyi ünnepség az óvodában

2011. december 16-én, pénteken délelőtt tartották az óvodában a karácsonyi ünnepséget, ahol az ovisok pásztorjátékot adtak elő szüleiknek, nagyszüleiknek. Utána pedig lázasan bontogatták a Jézuska által hozott ajándékokat.
Köszönjük az óvónőknek, hogy a kicsiket felkészítették és így nagyon ügyesen szerepeltek mind az Idősek Napján,
mind pedig ezen az óvodai ünnepségen.
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Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2011.

december 22-én
(csütörtökön) a markotabödögei kultúrházban tartandó KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE.
14.00 órától
Deák Ferenc Általános Iskola Kóny 5. osztályosainak „Hókirálynő” című előadása
14.30 órától
Kincsesláda Bábszínház műsora
Utána a kónyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai játszóházzal várják a gyerekeket:
karácsonyi ajándékokat készíthetnek.
Mindenkit szeretettel várunk és vendégül látunk süteménnyel és teával!

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Karácsonyi receptek
Sült pulykamell aszalt
szilvával és dióval töltve
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg aszalt szilva, 10-15
dkg dió, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 tojás, só, fahéj,
1 evőkanál étolaj, 1 evőkanál
méz, 4 szelet pulykamell-filé
A pulykamelleket kicsit klopfoljuk és sózzuk. Az aszalt
szilvából, a durvára vágott dióból, a zsemlemorzsából,
a tojásból és ízlés szerinti mennyiségű fahéjból jól öszszedolgozva tölteléket készítünk. Elosztjuk egyenlően
négyfelé, a pulykamell szeletek közepére halmozzuk,
majd finoman, egyenletesen szétkenjük rajta.
A húsokból tekercset göngyölítek – ha szükséges, hústűvel rögzítsük –, és kifóliázott tepsiben egymás mellé
fektetjük őket. A fellangyosított mézet keverjük össze
az olajjal, majd ezzel megkenjük a hústekercseket.
Közepes hőmérsékletű (180 fokos) sütőben kb. 30 perc
alatt pirosra sütjük. A különleges zamatú szárnyast párolt zöldséggel, sült burgonyával vagy krokettel tálaljuk.

Vaníliakrémes
gesztenyetorta
Hozzávalók 4 személyre:

Gesztenyetorta tésztája:

kevés citromlé, 1 csipet só,
1 csomag sütőpor, kevés rum,
1 csomag vaníliás cukor, 40 dkg
gesztenyemassza, 5 dkg finom liszt,
20 dkg porcukor, 8 tojás,
csokoládéforgács (díszítéshez)

Vaníliakrém:

2,5 dl tej, 1 csomag vaníliás pudingpor, 25 dkg margarin,
20 dkg porcukor
A tojássárgájákat a porcukorral habosra keverem. Hozzáadom
a lisztet, az áttört gesztenyemasszát, a sütőport és a vaníliás
cukrot. Kevés rumot öntök bele, alaposan összedolgozom, majd
belekeverem a pici sóval és citromlével kemény habbá vert
tojásfehérjét. A masszából 3 kerek tortát sütök.
A krémhez a pudingport a tejjel felfőzöm. Amíg hűl,
a margarint habosra keverem a porcukorral, majd összekeverem a kihűlt pudinggal. Megtöltöm a krémmel a lapokat
úgy, hogy a tetejére is jusson, végül díszítésképpen
csokiforgáccsal megszórom.

Sarkadi Sándor: Újévi köszöntő
Komámuram bújjék be!
Mi jót hozott újévre?
Komatálat, bablencsét,
Kívánok jó szerencsét.
Cifra csizmát, cifra szűrt,
Teli pincét, teli csűrt,
Fehér cipót, piros bort,
Decemberi disznótort.

Almát, körtét, potyogóst
Libát, kacsát, totyogóst
Lova járjon csikóval
Borát mérje akóval.
Rámás csizmát, kalapot
Tizenhárom malacot
Ezer tyúkot, búbosat
Egy bukszát, de púposat.

Bokrosodjék kalásza
Gangosodjék a háza
Százesztendős korában
Tűz égjen a pipába.
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