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Az orvosi rendelő és a  nyugdíjas 
klub épületére információs táblát 
helyeztünk el. 

 
Kitakarították munkatársaink           
a markotai bajártót, temetőinkben 
is folyamatosan végzik a száraz, 
beteg fák kivágását. 

 
Az orvosi rendelő várótermének 
burkolatát kicseréltük, a műpadló 
helyére járólap került. 

 
Középületeinket elláttuk új nem-
zeti zászlókkal. 

 

Az önkormányzati épület tanács- 
termébe új, modern, energia-
takarékos lámpákat vásároltunk. 

 

A falicita a vöröskeresztes úton 
február 19 -én megtörtént :                 
a befolyt összeget faluszépítésre, 
örökzöldek telepítésére tervezzük 
fordítani. 

 
A Munkaügyi Központ támogatá-
sával önkormányzatunk kapcsolat-
tartót foglalkoztat, feladata           
az idősek rendszeres látogatása, 
esetleges problémák közvetítése 
hivatalunk felé. Ezt a feladatot 
községünkben Hima Istvánné látja 
el március 31-ig. 

 
 
 
 

Köszöntsd őt, a nőt, mert övék a mai nap, 

Ne legyen külön munka, siess most haza! 

Légy ma kedvesebb, mint tegnap vagy azelőtt, 

Ő nem várja, amit érted tesz, megköszönd. 
 

Hogy étket tesz eléd, ha fáradtan hazaérsz, 

Ki jókedvre derít, ha bánat vagy bú emészt. 

Kivel megoszthatod gondodat-örömöd, 

Kivel tervezheted közeli vagy távoli jövőd. 
 

 
 

 ÚJSÁG 

Ügyfélfogadás változás 

2012. január 1–2012. december 31. 
között körjegyzőségünk három           
településének (Markotabödöge, 
Rábakapi, Cakóháza) polgármesterei 
továbbra is Dr. Molnár Erika,             
Bősárkány nagyközség jegyzőjét           
bízták meg a jegyzői feladatok        
ellátásával. Dr. Molnár Erika           
minden szerdán 8.00-16.00 óra kö-
z ö t t  v á r j a  ü g y f e l e i t  a 
markotabödögei              hivatal-
ban.  
 

Önkormányzatunk ügyfélfogadása 
2012. március 1-től megváltozik:  

 

KEDDEN NINCS  
ÜGYFÉLFOGADÁS. 

Köszönetünket fejezzük ki 
Csöregi Sándornak, amiért              
a karácsonyi díszkivilágítás
(ka rácsonyfa ,  Be t l ehem)               
áramellátását saját házából és 
költségén biztosította. 

NŐNAPRA SZERETETTEL 

 
 

 

Őt, ki reggel frissen vasalt inget ad, 

Munkába indulásnál elvárja csókodat. 

Mondd, hogy boldog vagy, mert ő van neked, 

Ki gondodat viseli, neveli gyermeked. 
 

Egy hitvesi csók, egy kedves bók, 

Feledtet minden rosszat, mi eddig volt. 

Nem kell neki virágeső, elég egy szál virág, 

De igaz legyen a „köszönöm”, mit kiejt a szád. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

A bödögei ravatalozó épületének  
tetőfelújítása is elkészült (tető,            
térkő). A felújítást LEADER pályá-
zati támogatás segítségével valósítot-
tuk meg. Ennek kifizetési kérelmét                 
a közeljövőben tudjuk benyújtani. 

Elkészült a ravatalozó 

Falugazdász 

Abdai Zsolt falugazdász új félfoga-
dása Markotabödögén csütörtökön-
ként 12.30 órától 14.00 óráig tart                    
az önkormányzat épületének ún.          
Teleházában. 

Rövidhírek  

Óraátállítás március 
31-i hétvégén, szom-
batról vasárnapra         
virradó éjjel 2 óráról 3 

órára kell átállítani az órákat. 

Nyári időszámítás 

Köszönjük! 

Ezúton kérjük                 
a Tisztelt Kutya-
tulajdonosokat, 
hogy ebeiket ne 
hagyják az utcán kóborolni!                
A lakosság köréből egyre több 
bejelentés érkezik arról, hogy fél-
nek a közterületen magányosan 
tartózkodó, sok esetben falkában 
kóborló állatoktól. A 218/1999. 
(XII. 28.) Korm. Rendelet 3. § (1) 
bekezdés a) pontja értelmében, 
aki a felügyelete alatt álló kutyát           
a település  belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, ille-
tőleg kóborolni hagyja, harminc-
ezer  forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható. 

Kóbor(ló) kutyák 
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Markotabödöge Község Önkormányzata 
az 1848/49-es magyar forradalom és  

szabadságharc tiszteletére  
ünnepséget szervez. 

 

Az ünnepségen közreműködnek majd  
a kónyi Deák Ferenc Általános Iskola  

diákjai. 
 

Az ünnepség pontos időpontjáról,  
helyszínéről és programjáról  

hirdetményben értesítjük Önöket. 
 

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2011. (XII. 22.) számú rendeletével 

módosította a magánszemélyek kommunális adóját az alábbiak szerint.  

A kommunális adó mértéke adótárgyanként,  illetőleg lakásbérleti jogonként 2012. január 1-től: 25.000 Ft.  
 

21.000 Ft adókedvezményben részesül, tehát adótárgyanként 4.000 Ft adót köteles fizetni az az adóalany,  

aki a lakcímbejelentés szabályai szerint Markotabödöge községben lakóhelyet létesít (állandó lakos), az 

után         az adótárgy után, amelyen a lakcímbejelentés szabályai szerint lakóhelyet létesített. 
 

14.750 Ft adókedvezményben részesül, tehát adótárgyanként 10.250 Ft adót köteles fizetni az az adóalany,     

aki a lakcímbejelentés szabályai szerint Markotabödöge községben lakóhelyet létesít (állandó lakos)                         

és beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosa.  

Az a markotabödögei állandó lakos, akinek azon a házon kívül, amelyben bejelentett lakcíme van, 

még van      beépített ingatlanja a községben, az után már nem részesül adókedvezményben, így a 2. 

vagy esetleg a 3. beépített          ingatlan után már 25.000,- Ft-ot kell fizetnie.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az immár évek óta tartó gyakorlatnak megfelelően a helyi adók (kommunális 

adó, gépjárműadó) pótlékmentes befizetési határidejét a kivetésekről készült határozatok fogják tartalmazni. 

 

 

Kommunális adó mérték változások  

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta az 1/2012. (II. 29.) rendeletével              

az önkormányzat 2012. évi költségvetését 45.855 e Ft  

költségvetési bevétellel, 62.913 e Ft kiadással és               

17.058 e Ft költségvetési hiánnyal. Önkormányzatunk 

állami támogatása közel 10%-kal, 2,5 millió Ft-tal csök-

kent    az idén. Ismét nehéz gazdasági év elé nézünk. A 

megállapított költségvetési hiány finanszírozására belső 

forrásból 3.458 e Ft működési célú pénzmaradványt, 

3.008 e Ft felhalmozási pénzmaradványt, külső finanszí-

rozásból pedig 10.592 e Ft működési célú hitelt  tervez-

tünk be. Az idei  évben kizárólag az utófinanszírozott pá-

lyázati támogatással megkezdett felújításokat nagy nehéz-

ségek árán, de       be kívánjuk fejezni. Ezeken túl csak 

kötelező feladatainkat és a község működési kiadásait 

tudjuk biztosítani.  

2012. évi költségvetés 

Postai kézbesítés szabályai  

A Magyar Posta kéri a lakosság együttmű-

ködését abban, hogy lakóépületeik          

házszámát jól látható helyen tüntessék fel, 

illetve helyezzenek el olyan zárt postaládát, 

amelyben a postai küldemények sérülés-

mentesen (nem ázik el, nem fújja ki a szél) 

elhelyezhetők. A postai szabályzat értelmében, amennyi-

ben fenti feltételek nem teljesülnek, a küldeményeket kéz-

besíthetetlenként  visszaküldik a feladónak. Zárható levél-

szekrény—térítés ellenében—rendelhető a helyi postán, 

rendelést követően néhány napon belül pedig átvehető 

ugyanitt. 

SZJA 1% 

Kérjük, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk  
1%-át a markotabödögei egyesületek javára,  

adószámaik:  
 

Markotabödögei Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület   

(adószáma: 18538988-1-08),   
 

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

                 

Együtt Markotabödögéért  
Egyesület  

(adószáma: 18973530-1-08).  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Községünk két szépkorú lakójának köszöntése  

Zúgó Tibor:  „Örömteli csa-

ládi ünnepre érkezett haza 

Markotabödögére Zúgó 

Józsefné, Irén néni család-

ja.                  Az ünnepi  

esemény Irén néni 90. szü-

letésnapja volt. 

Ezen a napon verssel,  

énekkel és ajándékkal           

köszöntötték őt hat gyer-

meke, kilenc unokája, kilenc dédunokája és a rokonsága. Szere-

tettel és hálával elevenítették fel a hosszú és küzdelmes élet egy

-egy emlékezetes pillanatát. A köszöntőkhöz csatlakozott Mar-

kotabödöge polgármestere, Horváth Sándor, aki tolmácsolta 

saját  maga és a község Önkormányzatának jókívánságait, és 

átnyújtotta Magyarország Kormányának emléklapját. Sokáig 

kísérje még Irén nénit családja szeretete és a falubeliek tisztele-

Elhunytak: 

 

Luft János 
(Fő u. 153..)  
élt 73 évet 

 
 

Lengyel Ferenc 
(Fő u. 93.) 
élt 73 évet 

 
 

id. Csapó Gyula 
(Petőfi u. 25/A.) 

élt 80 évet 

 

Megszülettek: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Őszinte részvétünk  
a hozzátartozóknak! 

 
 
 

Üdvözöljük községünk új kis lakóit! 
 

 

Király Boglárka 
(Fő u. 152.) 

 

szülei:  
Galántai Katalin és Király István 

 

Csonka Noel Patrik 
(Kossuth u. 5.) 

 

szülei:  
Csonkáné Németh Edina és  

Csonka Imre Győző 
 

 

3. helyezés a Kazinczy-versenyen 

2012. február 16-án, a csornai Széchenyi  István  
Általános Iskolában a Kazinczy Ferencről elneve-
zett „Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordu-
lójában a megye 36 iskolája vett részt. Községünk 
kis lakója, Szabó Klaudia—5. osztályos tanuló—         
a döntőben 3. helyezést ért el.  Gratulálunk a szép  
eredményhez! 

Ezen a különleges születésnapon felköszöntötték gyermekei, 

unokái, dédunokái és közösen elköltöttek egy ünnepi  ebédet              

a helyi vendéglőben. Horváth Sándor, községünk polgár-

mestere örömmel tett eleget tisztének, hogy átnyújtsa         Mar-

git néni részére országunk miniszterelnökének ez alkalomból 

küldött emléklapját. További jó egészséget kívánunk! 

Németh Józsefné, 

Margit néni 2011 

decemberében           

töltötte be 95.  

életévét.  

Ő Markotabödöge 

legidősebb asszo-

 
2012. 03. 11. vasárnap 15 óra 

Markotabödöge SE—Kisfalud KSK 
 

2012. 03. 18. vasárnap 15 óra 
Markotabödöge SE—Farád SK 

 

2012. 03. 25. vasárnap 16 óra 
Agyagosszergény SE—Markotabödöge SE 

 

2012. 04. 01. vasárnap 16 óra 
Markotabödöge SE—Acsalagi SE 

 

2012. 04. 08. vasárnap 17 óra 
Csapod SE—Markotabödöge SE 

 

2012. 04. 15. vasárnap 17 óra 
Bezi KSE—Markotabödöge SE 

 

2012. 04. 22. vasárnap 17 óra 
Markotabödöge SE—Magyarkeresztúr SE 

 

2012. 04. 29. vasárnap 17 óra 
Rábatamási SE—Markotabödöge SE 

 

2012. 05. 06. vasárnap 17 óra 
Markotabödöge SE—Barbacs SE 

 

2012. 05. 13. vasárnap 17 óra 
Jobaháza KSE—Markotabödödge SE 

 

2012. 05. 20. vasárnap 17 óra 
Markotabödöge SE—Szil SE 

 

2012. 05. 27. vasárnap 17 óra 
Szilsárkány-Pászori SE— 

-Markotabödöge SE 
 

2012. 06. 03. vasárnap 17 óra 
Markotabödöge SE—Babot SE 

 

2012. 06. 10. vasárnap 17 óra 
Szárföld SE—Markotabödöge SE 

 

2012. 06. 17. vasárnap 17 óra 
Markotabödöge SE—Himod SE 

Fiat Riegler Megyei III. cs.  
tavaszi labdarúgó bajnokság 

Játszóház 

Kedves Gyerekek! Szeretettel vár-
junk Benneteket játszóházba pénte-
kenként 17.00 órától a napközi épü-
letében.          Kérünk mindenkit, 
hogy ollót és      300,- Ft-ot hozzon 

magával                     a foglalkozásra.  Fő témáink: 



Gánica 
 

Hozzávalók:  

1 kg burgonya,           

3 nagy fej vöröshagy-

ma, liszt, olaj, tejföl, 

só, bors.  

Elkészítés:  

A nagyobb kockára vágott vöröshagymát forró 

olajon megfonnyasszuk. A meghámozott,           

felszeletelt krumplit sós vízben megfőzzük, 

majd levét leöntve megtörjük. Hozzákeverünk 2

-3 evőkanálnyi lisztet és sóval, borssal ízesítjük. 

Tovább főzzük míg fel nem forr és az állaga 

sűrű pépes nem lesz. Egy kiolajozott jénai tálba 

galuskákat szaggatunk a püréből. Rálocsoljuk              

az üvegesre párolt hagymát és szaftját.                  

Előmelegített sütőben rövid ideig – pirulásig – 

sütjük. Tejföllel tálaljuk.  

Jó étvágyat kívánunk! 

Íme két nagyböjt alatt is fogyasztható étel receptje  

III. évfolyam 1. szám 2012. február-március Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának 

ingyenes, kéthavonta megjelenő információs lapja. Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 

Markotabödöge, Fő u. 139. Felelős kiadó: Horváth Sándor polgármester. Szerkesztő, design, nyomdai munkák: Tóthné 

Markotabödög
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Boci-mobil 
 

Hozzávalók a tésztához: 
1 tojás, 11 ek porcukor, 11 ek olaj, 
2,5 dl tej, 15 ek liszt, 2 ek keserű 
kakaó, 1 tk szódabikarbóna 
 

túrós részhez: 
25 dkg túró, 2 tojás, 6-7 ek cukor, 1 vaníliás cukor,                 
3 ek búzadara, fél citrom reszelt héja 
 

Elkészítés:  
A tojást a porcukorral habosra keverjük, majd vékony sugár-
ban hozzákeverjük az étolajat. Ezt követően jöhetnek               
a száraz hozzávalók. A lisztet, a szódabikarbónát és a kakaót 
átszitálva, a tejjel felváltva szépen beledolgozzuk az előző 
masszába. Sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük. 
A túrót összedolgozzuk a cukorral, a vaníliás cukorral,                 
a tojásokkal, a citrom héjával és a darával, majd kanál segít-
ségével foltokban a kakaós tészta tetejére rakosgatjuk. 
Mehet a sütőbe és 190 fokon 25 perc alatt készre sütjük.          
Tűpróba! 

A játékban azok vehetnek 

részt, akik 
 

összegyűjtik minimum 

1000 gramm Delikát8         

termék  vonalkódját, és 

megadja a település ne-

vét, ahová szeretnénk, hogy 

egy új játszótér épüljön, valamint 

a vonalkódo(ka)t és a szükséges szemé-

lyes adatait (név, pontos lakcím, lehető-

ség szerint telefonszám, Intézmény ese-

tén            az Intézmény neve,   címe, az 

Intézmény kapcsolattartójának neve, te-

lefonszáma) egy borítékban a következő 

címre postai úton elküldi: 

„Főzzön Játszóteret!”  
1990 Budapest. 

 

Markotabödögén itt adhatók le 

a vonalkódok:  

Ráczné Zsuzsa, Kluiberné Ildi, bolt. 
 

 Kérünk mindenkit, hogy nagyobb esé-

lyünk legyen játszótér építésre,  

háztartásában, családjában gyűjtse  

a kódokat és juttassák el  

a fenti címek valamelyikére!  
 

„Főzzön játszóteret!” 
 

Néhány hét múlva ünnepeljük a Húsvétot, mely a kereszténység 
egyik legnagyobb ünnepe, s melyet böjt előz meg. A farsangi           
időszak lezáródásával húshagyó keddel befejeződött a mulatozás 
ideje, s hamvazószerdával kezdődik a húsvétot megelőző nagyböjt 
időszaka a keresztény liturgikus évben. 
A nagyböjt nem más, mint a húsvétot megelőző negyven nap              
megnevezése, mely alatt a szokások szerint tartózkodni kell                 
az élvezetektől. Nem szabad zenés és táncos mulatságokat,               
bálokat rendezni. Nem illik lakomázni, házasságot kötni és                 
lakodalmat tartani, sőt, akinek olyan indíttatása van, az tehet           
kivételes egyéni felajánlást is. Például ebben az időszakban nem 
iszik alkoholt, önmegtartóztató életet él a kikapcsolódás terén, vagy 
nem pazarolja felesleges dolgokra a beszédet. 
A nagyböjtben fontos szabály, hogy szerdánként és péntekenként  
tartózkodni kell a húsételektől, mert előbbi nap Jézus                      
elfogatásának, utóbbi pedig halálának ideje. Ezeknél szigorúbb 
böjtnapok is vannak, amely a hamvazószerda és a nagypéntek,           
mikor is nemcsak húst nem esznek a vallásos emberek, hanem csak 
napi három alkalommal fogyasztanak ételt és csak egyszer                    
laknak jól. 
A böjtölés alól azonban mentesülnek a 14 év alatti gyermekek és                  
a 60 év felettiek, valamint a betegek, akik más lemondásokkal is 
részt vehetnek az önmegtartóztatásban, amely a böjt valódi lényege. 
Ez pedig megtisztítja a szervezetet, önfegyelemre tanít és figyel-
mességre nevel szeretteinkkel szemben.  
Mára azonban a böjt szokása szinte majdnem teljesen elveszett             
az emberek életéből. Már az is kivételes, ha valaki az étkezési           
előírásokat betartja akár csak a periódus utolsó hetében,                       
a nagyhéten. 

Nagyböjt idején 


