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Tisztelt Olvasóink! 
Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy a Markotabödögei Újság 2011. év során—terveink szerint—két havonta              

fog megjelenni.  Kiadványunk továbbra is ingyenes. Újságunk lapozgatásához kellemes és hasznos időtöltést kívánunk. 

Horváth Sándor polgármester 

Markotabödöge Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2011. (II. 22.) rendeletével elfogadta                         
az önkormányzat 2011. évi költségvetését. 
„3. §. A képviselő-testület az önkormányzat és a körjegyzőség 
együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási                      
főösszegét 58.690 ezer Ft-ban állapítja meg. 
BEVÉTELEK: 
I. Működési bevételek 
1. Intézményi működési bevételek           3.870 ezer Ft 
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
2.1. Helyi adók            4.150 ezer Ft 
2.2. Átengedett központi adók        15.190 ezer Ft 
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos  
      bevételek               100 ezer Ft 
II. Támogatások 
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
1.1. Normatív hozzájárulások                              13.886 ezer Ft 
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.757 ezer Ft 
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
2. önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke 
bevételei 2.684 ezer Ft 
IV. Támogatás értékű bevétel 
1. Támogatás értékű működési bevétel 6.993 ezer Ft 
       - ebből OEP-től átvett pénzeszköz   
         1.742 ezer Ft 
V. Végelegesen átvett pénzeszközök 
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on 
kívülről    200 ezer Ft 
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybe- 
vétele, értékpapírok kibocsátának bevételei 
1. támogatási kölcsön visszatérülése ÁH-on  
kívülről    150 ezer Ft 
VII. Hitelek 
1. Működési célú hitel felvétele 5.577 ezer Ft 
2. Felhalmozási célú hitel felvétele    932 ezer Ft 
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
igénybevétele 3.201 ezer Ft 
KIADÁSOK: 
I. Működési célú kiadás: 
1. Személyi juttatások                                           20.095 ezer Ft 
2. Munkaadót terhelő járulékok 5.387 ezer Ft 
3. Dologi kiadások                       20.102 ezer Ft 
II. Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges 
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 
2. Működési célú pénzeszköz átadás 
ÁH-on kívülre             1.805 ezer Ft 
3. Önkormányzat által folyósított ellátások          3.295 ezer Ft 
III. Felhalmozási kiadások 
1. felújítás             7.106 ezer Ft 

IV. Támogatási célú kölcsön nyújtása 
1. egyéb felhalmozási célú támogatás 
nyújtása háztartásoknak         400 ezer Ft 
V. Tartalék          500 ezer Ft  

* 
Az önkormányzati képviselők 2011-ben is lemondtak                
az éves bruttó 50.000 Ft tiszteletdíjukról azáltal, hogy azt            
a civil szervezetek részére ajánlották fel, felvenni nem fogják.         
Dr. Pintér Marianna 
10.000 Ft-ot a Sportegyesület, 10.000 Ft-ot a Tűzoltó   Egye-
sület, 10.000 Ft-ot az Őszirózsa Nyugdíjasklub,            
20.000 Ft-ot az óvoda javára,  

Hegedüsné Bodács Ilona 
10.000 Ft-ot a Sportegyesület, 15.000 Ft-ot az Őszirózsa 
Nyugdíjasklub, 25.000 Ft-ot az óvoda javára,  

Farkas Tibor 
30.000 Ft-ot a Sportegyesület, 10.000 Ft-ot a Tűzoltó         
Egyesület, 10.000 Ft-ot az Őszirózsa Nyugdíjasklub javára,  

Kluiber Tibor 
50.000 Ft-ot a Sportegyesület javára ajánlotta fel. 
Horváth Sándor polgármester 
A tiszteletdíjából mindegyik helyi szervezetet támogatni        
kívánja. 

* 
HELYI ADÓK: 
Markotabödöge Önkormányzatának Képviselő-testülete                 
a 14/2010. (XII. 16.) számú rendeletével módosította                        
a magánszemélyek kommunális adóját az alábbiak szerint.         
A kommunális adó éves összege: 16.500 Ft.  
13.500 Ft adókedvezményben részesül, tehát adótárgyanként 
3.000 Ft adót köteles fizetni az az adóalany, aki a lakcímbe-
jelentés szabályai szerint Markotabödöge községben lakó-
helyet létesít (állandó lakos), akár saját tulajdonú ingatlanon, 
akár bérleményben.  
7.250 Ft adókedvezményben részesül, tehát adótárgyanként  
9.250 Ft adót köteles fizetni az az adóalany, aki a lakcímbe-
jelentés szabályai szerint Markotabödöge községben lakó-
helyet létesít (állandó lakos) és beépítetlen belterületi 
földrészlet tulajdonosa.  
A fenti fizetési kötelezettségek 2011. január 1-től hatályosak. 
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy—technikai okok          
miatt—az immár évek óta tartó gyakorlatnak megfelelően               
a helyi adók (kommunális adó, gépjárműadó) pótlékmentes 
befizetési határidejét a kivetésekről készült határozatok         
fogják tartalmazni. 

  ÚJSÁGÚJSÁG   

Önkormányzati hírek 



Közérdekű információk 

Oldal  2 MARKOTABÖDÖGEI ÚJSÁG 

Mint már a Kisalföld c.          
újságból értesülhettek róla,          
önkormányzatunk vásárolt egy új 
fűnyíró kistraktort a régi tönkre-
ment helyett. Ez az új egy         
24 lóerős, kéthengeres, nagy telje-
sítményű gép. Nyáron ezzel          
nyírjuk majd a falu zöld-
területein és parkjaiban a füvet. Ugyan   hótoló egyelőre 
nincs hozzá, de szándékunkban áll felszerelni rá egyet,   
mellyel télen a havat tolhatjuk le a járdákról.  

* 
1%-os felajánlások! 

 

Amennyiben markotabödögei egyesület javára kívánják               
felajánlani személyi jövedelemadójuk 1%-át, az alábbi adó-
számokra tehetik meg: Markotabödögei Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület  (adószáma: 18538988-1-08),  a Markotabö-
dögei Sportegyesület (adószáma: 18974012-1-08),                  
az Együtt Markotabödögéért Egyesület (adószáma: 
18973530-1-08).  

* 
A bödögei ravatalozó mennyezete leszakadt, ezért sürgős 
javításra szorult. Felkértük ifj. Németh Rudolf helyi ács 
vállalkozót a gyors javításra, ő gipszkartonból álmennyeze-
tet készített. A javítás után szükségessé vált festési munká-
kat tavasszal végeztetjük el. 

A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, 
hogy a kertek, udvarok kapuit, bejárati ajtókat, 
tartsák zárva. Az utcára néző szobák ablakait 
szintén tanácsos bezárni, ha senki sem tartózko-
dik a helyiségbe, és jó, ha ezeket még éjszaka is 
zárva tartják. Sajnos, településünkön nagyon so-

kan élnek egyedül. Kérjük, ők fokozottabban vigyázzanak testi 
épségükre és értékeikre. Ha tehetik, tartsanak házőrző kutyát 
vagy fogjanak össze a szomszédaikkal a megelőzés érdekében. 
A környéken sajnos több olyan betörés történt, hogy otthon 
tartózkodó, alvó emberek mellől vittek el értéktárgyakat.  
 

* 
2011. január 1–2011. 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 között 
várja ügyfeleit a markotabödögei hivatalban.  
Hivatalunkban CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT NINCS            
ÜGYFÉLFOGADÁS.  

* 
Önkormányzatunk a jó gazdálkodásnak köszönhetően               
a kónyi önkormányzat felé fennálló 2010. évre vonatkozó 
óvoda fenntartási tartozását teljes egészében kiegyenlítette. 
2011. évre kimutatott 5 millió Ft hozzájárulást nehéz anyagi 
helyzetünkhöz képest is igyekszünk havi bontásban rendezni.  

Hamvazószerdán kezdődött – mely az idén 2011. március 9-én 
lesz - a Húsvétig tart az a 40 nap, amely arra hivatott, hogy 
megtisztuljunk testileg-lelkileg. A 40 napos böjt eredete, hogy 
Jézus is éppen ennyi ideig koplalt a történet szerint.  
 

Jézus a Lélek ösztönzésre a pusztába vonult negyven napra.        
Itt megkísértette a Sátán. Ezekben a napokban nem evett         
semmit, végül is megéhezett. Ekkor a Sátán megszólította:  
 

- Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, váljon kenyérré! 
De Jézus ezt felelte:  
- Nemcsak kenyérrel él az ember. 
Ezután a Sátán felvezette egy hegyre.  
- Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, ha leborulva 
imádsz! 
Jézus válaszolta: 
- Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet! 
Miután a Sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy 
időre elhagyta Jézust. 
Lukács 4,1-13 
 

Bennünket, keresztényeket nem teljes böjtölésre kötelez vallá-
sunk, de a húsételeket bizony mértékkel fogyaszthatjuk ilyen-
kor, helyettük ajánlott a halételek készítése. A böjt egészségünk 
szempontjából is hasznos, hiszen a téli hónapokban bizony 
meglehetősen sok nehéz ételt fogyasztottunk, felszedtünk        
néhány kilót, tehát érdemes megfogadni a jó tanácsot. 
 

De nézzük csak, honnan ered a Hamvazószerda elnevezés? 
 

Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők 
a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrzik 
ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett barka 
hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnap-
ján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: 
„Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” A hamu 
egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. 
A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

              Elhunyt: 
 

 Csapó Gézáné sz. Tóth Magdolna  

              élt 81 évet 
 

              Nyugodjon békében. 

 

Mit jelent a nagyböjt? 

kezdetét a böjti időszakra eső első vasárnap előtti szerdára 
tették, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem             
negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső 
hat vasárnap nem böjti nap. 
Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban 
számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz. Jézus 
Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven 
napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, 
negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes 
negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta 
negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében. 
A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás,                
az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi                
az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való   
áldozatvállalását. Nagyböjtben a keresztények különös        
figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is. 
Húsvét előtti pénteken: Nagypénteken általában teljes böjtöt 
tartunk, ezzel felkészítjük lelkünket az imádságra, gyomrun-
kat pedig a finom ünnepi ételek befogadására, hiszen                   
a húsvéti sonka, a sárgatúró, a kalács mind-mind páratlanul 
ízletes fogások. Az ünnepi ételekből viszünk egy adagot               
a szentmisére is, ahol megszenteli a pap. (Talán ettől lesz 
még jobb az íze, mint máskor...) 
Ebben az évben április 24-én lesz Húsvét vasárnapja, amit 
annyira várunk.  

(forrás: www.virtus.hu) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Petőfi Sándor:  
Nemzeti dal 

 
Talpra magyar, hí a haza! 

Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 

Ez a kérdés, válasszatok!  
A magyarok istenére 

Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 
 

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 

Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

 

Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 

Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok istenére 

Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 
 

Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 

És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

 

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy hiréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok istenére 

Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 
 

Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

 
(Pest, 1848. március 13.) 

 

Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-
szabadságharc elbukása után erősen korláto-
zott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt 
része a Habsburg Birodalomnak. Az 1723-ban 
elfogadott Pragmatica sanctio törvényesen is 
rendezte a Habsburg uralkodó és a magyaror-
szági rendek viszonyát. Az egyetlen komo-
lyabb további előrelépést ezen a területen 1848
-ig az 1791. évi X. törvénycikk jelentette, 
amely biztosította az ország jogi függetlensé-
gét a birodalom többi tagállamával szemben. 
Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majd-
nem két évtizedes előkészítő munka eredmé-
nye. Bár a reformkori országgyűléseken na-
gyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, 
de lehetőséget teremtettek arra, hogy                   
a reformszellemű liberális nemesség kidolgoz-
za a saját programját. Megjelenhettek az orszá-
gos nyilvánosság színpadán a leendő forrada-
lom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, 
Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere         
Bertalan, Eötvös József és mások. 
Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült 
– később utolsónak bizonyult – rendi ország-
gyűlésen a reformpárti erők által létrehozott 
Ellenzéki Kör és a „fontolva haladókat”         
tömörítő Konzervatív Párt lépett föl határo-
zott programmal. Utóbbiak jelentős mérték-
ben bírták a bécsi udvari körök támogatását is. 
A téli hónapok során patthelyzet alakult ki, 
ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot            
a február 22-ei párizsi forradalom híre.           
Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszé-
de fogalmazta meg programszerűen az ellen-
zék követeléseit: jobbágyfelszabadítást, közte-
herviselést, népképviseleti parlamentet és fele-
lős kormányt. A Habsburg Birodalom másik 
felének pedig alkotmányt követelt, amelynek 
fontos szerepe lett a március 13-án bekövetke-
ző bécsi forradalom kitörésében. 
A végső lökést a reformok ügyében végül 
1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti 
radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett          
az ún. 12 pontnak. Ezalatt Kossuth Bécsben 
tárgyalt a Habsburg vezetőkkel. V. Ferdinánd 
király először nem akarta szentesíteni a pozso-
nyi országgyűlésen előző nap megszavazott 
feliratot, azonban 16-án hajnalban - hallva       
a Pest-Budán történtekről - kénytelen volt 
engedni. 
Március 15-én a bécsi forradalom hírére     
magyar küldöttség indult a pozsonyi ország-
gyűlésről a császári városba, s időközben Pes-
ten is kitört a forradalom. Március 16-án Bécs-
be is eljutott a pesti forradalom híre. Az udvar 
meghátrált, s kénytelen volt engedni a pozso-
nyi küldöttség követeléseinek. Hozzájárult 
március 17-én gróf Batthyány Lajos miniszter-
elnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló 
magyar kormány megalakulásába. Megígérte, 
hogy a király szentesíti a reformtörvényeket.  
A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalaku-
ló új kormány már nem a királynak, hanem                 
az ország választott képviselőinek, a magyar 
országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért 
tehát független, és felelős kormány volt. 

"A Pilvax kávéház-
ban azt határoztuk, 
hogy sorra járjuk       
az egyetemi ifjúsá-
g o t .  E l ő s z ö r                   
az orvosokhoz  
mentünk. Szakadt  
az eső, amint              
az utcára léptünk, s 
ez egész késő estig tartott, de a lelke-
sedés olyan, mint a görögtűz: a víz 
nem olthatja el. 
 

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd  
a jogászokhoz vonult a számban és 
lelkesedésben egyaránt percenként 
növekedő sereg. Jókai fölolvasta              
a felhívást és a 12 pontot, s énvelem 
elszavaltatták a "Nemzeti-dal"-t. 
Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fo-
gadták, s a refrénben előjövő 
"esküszünk"-öt mindannyiszor         
visszaharsogta az egész sereg, mely  
a téren állt. 
 

Landerer nyomdájához mentünk, 
amely a legközelebb volt hozzánk,          
s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rög-
tön nyomni kezdték. Délfelé elké-
szültek a nyomtatványok, s ezren-
ként osztották szét a nép között, 
mely azokat részeg örömmel kap-
kodta. Délután három órára gyűlést 
hirdettünk a múzeum terére,                  
s a sokaság eloszlott. 
 

A szakadó eső dacára mintegy 10000 
ember gyűlt össze a múzeum elé,       
onnan a városházához mentünk.        
A tanácsterem megnyílt, s megtelt 
néppel. Rövid tanácskozás után           
a polgármester aláírta a 12 pontot. 
Óriási lelkesedés tört ki!... 
 

- Budára! Budára! Nyitassuk meg  
Táncsics börtönét! Ezek voltak           
a nép leginkább és legtöbbször hall-
ható kiáltásai. A választmány leg-
alább húszezer ember kíséretében 
fölment Budára a helytartó tanács-
hoz és előadta kívánatait. A nagy-
méltóságú helytartó tanács sápadt 
vala és reszketni méltóztatott, s öt 
percnyi tanácskozás után mindenbe 
beleegyezett. A katonaságnak kiada-
tott a tétlenségi rendelet, a cenzúra 
eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja 
megnyílt. A rab írót diadallal hozta át 
a töméntelen sokaság Pestre. 
 

Ez volt március 15-e. Eredményei 
olyanok, melyek e napot örökre           
nevezetessé teszik a magyar történe-
lemben." 
 

(Részlet Petőfi Sándor naplójából)  
 

(forrás: www.wikipedia.hu) 
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FIGYELEM! 
 

Szeretnénk elindítani: „Akikre büszkék vagyunk” 

című rovatot, mely kapcsán várjuk azok jelentkezését 

(diákokét, felnőttekét egyaránt), illetve bejelentését, akik 

bármilyen  versenyen—tanulmányi, sport stb.—indultak 

és helyezést értek el. Eredményeiket újságunk következő 

lapszámaiban osztanánk meg a falu lakóival.  

 

Tárkonyos csirkeraguleves  
 

Hozzávalók 4 főre   
2 egész csirkemellfilé, 3 ek olaj, 3 db 
sárgarépa, 2 db fehérrépa, 1 kisebb 
darab karalabé, 1 kisebb zeller, 1 jó 
nagy fej vöröshagyma, 30 dkg zöld-

borsó, 1 ek tárkony (lehet több is, ízles szerint), 3 dl főző-
tejszín, 1 citrom leve, 4 db erőleveskocka, 3 ek petrezselyem 
 

Elkészítés   
A csirkemellfilét apró kockákra vágjuk. Egy jó nagy lábos-
ban felhevítjuk az olajat, rádobjuk a húst es fehéredésig  
pirítjuk. A zöldségeket felkockázzuk és a húshoz adjuk. 
(Ízlés szerint a répán kívül minden zöldséget egészben is 
lehet hagyni és miután kész a leves, kihalászni őket az egész-
ben hagyott hagymával együtt.) Hozzáadjuk a tárkonyt,           
az erőleveskockákat és a szárított petrezselymet, majd fel-
öntjük vízzel. Forrás után, fedő alatt, takaréklángon addig 
főzzük, míg minden megpuhul. Amikor már majdnem puha 
a többi zöldség, akkor adjuk hozzá a zöldborsót a leveshez. 
Egy kis tálba öntjük a tejszínt, és rámerünk 3-4 merőkanál 
levest, simára keverjük és a leveshez adjuk. Jól megkavarjuk 
az egészet és még egy kis tárkonyt morzsolunk bele.  
 

Amikor újra forr, belecsavarjuk a citrom levét. 

Receptek 
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2011. február 18. óta péntekenként 17 órától 
újra  várja az érdeklődő, kreatív foglalkozásra 
vágyó gyerekeket a Játszóház. Jelenlegi témák: 
nőnap, húsvét. 
                          * 

 

Ha hajlékony testre és gerincre vágysz, ha problémás test-
részekről fogyni szeretnél, ha berozsdásodott izmaidat 
újból formába  szeretnéd hozni, akkor gyere, 
és tornázz velünk. Első torna :                       
2011. március 7. (hétfő)  18 óra, a napközi-
ben. Kérjük, az első hónap (4 alkalom) árát, 
2.000,- Ft-ot hozzátok magatokkal! 
 

                   * 
 

Községünkben a Kultúrházban található             
az Ifjúsági Klub, amelyben az élet néhány 
hete újra felpezsdült. Szombatonként, főleg 
általános iskola felső tagozatára járó fiúk  
látogatják előszeretettel azzal a céllal, hogy 
erősödjenek, izmosodjanak. A sportszereken, 

erősítő gépeken a  feladatokat felnőtt fiatalok útmutatásai 
alapján és felügyeletével végzik. Ezúton is  köszönjük 
elsősorban Erdélyi Balázs és Lengyel Alex önzetlen           
tevékenységét.  

* 
 

Lengyel Alex és Erdélyi Balázs  indult             
a Szilban, 2011. febuár 12-én megrendezett 
fekvenyomó Popei-Kupán, ahol Alex                  
a 90 kg alattiak kategóriájában 2. helyezést 
ért el, Balázs pedig a 70 kg alattiak között 
szerezte meg  a 2. helyet. Gratulálunk!          

Erről a napról a fiataloknak is más jut  
az eszükbe, de a középkorúaknak és         
az idősebbeknek is. A mai fiataloknak 
egy-egy szál virág, esetleg csokor,           
kedveskedésként egy-egy apró ajándék, 
amellyel tiszteletüket fejezik ki a Nő 
irányába. A többi korosztálynak mást 
idéz elő, s az igazi eredetével is tisztában 
vannak. A Nőnap eredete a több évszá-
zados, a nők jogi hovatartozásáért vívott harcra való megemlé-
kezést jelenti. Volt idő, a történelmet tekintve nem is oly rég, 
mikor a nők egyenlő   jogaiért tömeges megmozdulásokat, tün-
tetéseket szerveztek és tartottak. Mert bizony a nők mai érte-
lemben vett hovatartozásáért, megítéléséért, társadalmi jogaiért 
küzdöttek. Ezért lett és vált március 8-a a Nemzetközi Nőnap 
napjává világszerte az ENSZ határozata értelmében. Magyaror-
szágon először 1914-ben ünnepelték a nőnapot. 
 

„A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti.  
A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog,  

ha érzi, hogy szeretik.”  
Rippl-Rónai József 

 

Csurgatott fánk recept 
 

Hozzávalók 4 főre   
1,3 dl tej, 1,3 dl víz, 5 dkg vaj, 1 csipet só, 
1 ek cukor, 1 citrom reszelt héja, 1 mk  
fahéj, 20 dkg liszt, 6 db tojás, 3 ek rum, 

0,75 liter olaj a sütéshez 
 

Elkészítés   
A tejet a vízzel és a vajjal együtt felforraljuk, beleszórjuk a sót és 
a cukrot. Miután felforrt hozzáadjuk a lisztet és még a tűzön 
hagyva erőteljesen keverjük, addig míg összeáll és elválik              
az edény falától. A forró masszát langyosra hűtjük, majd gépi 
habverővel egyenként beledolgozzuk a tojásokat. Hozzáadjuk            
a citromhéjat, a fahéjat és a rumot. 
Egy mélyebb serpenyőben felforrósítunk jó két ujjnyi olajat. 
A masszát csőrös habzsákba szedjük és csigaszerű formában                  
nyomjuk az olajba. Amikor egy csigával elkészültünk, befogjuk 
a csőr végét, nehogy szétfolyjon a massza mielőtt új csigát          
kanyarintunk. Kb. 4 csiga fér el egyszerre egy nagyobb                  
serpenyőben. A csigákat mindkét oldalán szép pirosra sütjük 
kb. 2-2 perc alatt. A megsült fánkokat papírtörlőre szedjük, 
hogy a felesleges olaj felitatódjon róla.  
 

Ízlés szerint megszórhatjuk porcukorral vagy kínálhatjuk            
lekvárral. 

Szabadidő, programok 

http://www.nosalty.hu/csirke_alapanyag_287
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