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Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 27-én tartotta soron következő
ülését, melynek fő napirendi pontjaként az óvoda bővítésének, illetve áthelyezésének kérdéséről
tárgyalt. Mivel az óvoda-bölcsőde pályázatunk sikerében már nem bízhatunk, a probléma pedig
sürgős megoldást vár, a testület úgy döntött, hogy az óvoda az iskola épületének jelenleg
használatban lévő részében kerül kialakításra. A tervek szerint a következő tanévet már ott
kezdhetik a gyerekek. Az épület egy része, vagyis a két kisebb terem és a színpadterem
természetesen megmarad közösségi célokra, kulturális rendezvények, ill. rendszeres
csoporttevékenységek helyszínéül. Az óvoda kialakításával egyidejűleg a színpadterem kérdése is
megoldódik. A rendszeres, télen-nyáron való használhatóság érdekében a terem álmennyezetet és
padlóburkolatot kap, s a parapetek szigetelésére is sor kerül.
A testület döntött a Petőfi utca Kőhát utca felőli részének járdaépítéséről és csapadékvíz
elvezető folyókák kialakításáról is, melyhez az anyagot már megvásároltuk, a munkálatok
elvégzésére pedig a lehetőségekhez mérten, de legkésőbb idén ősszel kerül sor.

***

Felhívás!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal tartja meg hagyományos országos
szemétgyűjtő akcióját 2012. április 23-án. A Föld napja alkalmából szervezett eseményre ismét
több ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság. A rendezvény az elmúlt 5 évben az ország
legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.
Az idei évben Márkó is csatlakozik ehhez a nemes kezdeményezéshez, így nagyon várjuk
mindazok jelentkezését, akiknek fontos környezetünk tisztasága, és tennének is érte egy jó
hangulatú közösségi esemény keretében. A közös munka után a dolgos csapatnak egy
meglepetésben lesz része.
A jelentkezéseket április 18-ig várjuk az önkormányzatnál!

***

Óvodai beíratás
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Márkói Német Nemzetiségi Óvodában 2012. április 17-én
reggel 8-tól, délután 4-ig lesz a beíratás. Azokat a szülőket várjuk, akiknek 2012. augusztus 31-ig,
illetve a következő nevelési év során, vagyis 2013. május 31-ig tölti be gyermeke a harmadik
életévét.
Fenyvesi Andrea
óvodavezető

A Sport Egyesület hírei
Az előző számban közöltek óta a következő eredmények születtek:
U-16 Serdülőknél Márkó – Ugod 2:0 Zagyva András 2 góljával
Nemesvámos – Márkó 1:5 Zagyva András 2, Kneisz Bence 2 és Palvek Zoltán 1 góljával
Van egy elmaradt mérkőzésünk Márkó - Veszprémi Foci Centrum US, amit várhatóan május 1-én
10.00 órai kezdéssel pótolunk. Jelenleg a 4. helyen állunk 24 ponttal az Ugod előtt, akiknek 18
pontjuk van.
A felnőttek: Várpalota – Márkó 4:10
Góllövők: Mészöly Erik 4, Vető Balázs 3, Illés Zsolt 2 és Kozma Béla 1
Márkó – Eplény 7:0
Góllövők: Treiber Sebastian 2, Kozma Béla 2, Mészöly Erik 1, Vető Balázs 1, Végh Csaba 1
Balatonszőlős – Márkó 2:6
Góllövők: Végh Csaba 2, Treiber Sebastian 1, Kozma Béla 1, Mészöly Erik 1, Magyar Gábor 1
Jelenleg a 2. helyen állunk 1 ponttal lemaradva az első helyezett Hajmáskértől. A Magyar Kupában
Nagyvázsony - Márkó 0:3 Illés Zsolt 2, Vető Balázs 1 góljával, így továbbjutottunk a következő
fordulóba. Az U16-os serdülők a hétvégén az Ajka Kristály ellen játszanak, míg a felnőttek
szabadnaposak lesznek.
Az elmúlt hétvégén megkezdődött a tavaszi szezon mindkét csapatunk számára. Az U-16-os
serdülők Ugod csapatát fogadták és 2:0-ra győztek Zagyva András 2 góljával. Ezzel
megszilárdították pozíciójukat a 4. helyen. A felnőttek az első helyen álló Hajmáskér csapatát
fogadták, és nagy harcban 2:1-re legyőzték őket Vető Balázs és Steigler Tibor góljaival, így
előreléptek 3. helyre. Vasárnap a serdülők a Veszprém Városi Stadionban a Nemesvámos
csapatával mérkőznek meg 10 órai kezdéssel, a felnőttek a 2. helyen álló Várpalota vendégei
lesznek. Ez a mérkőzés 15 órakor kezdődik. A busz 9.30-kor indul Veszprémbe és 13.00-kor
Várpalotára.
Ernyei István
S. E. Elnök

***

A Nyugdíjas Klub hírei
2012. április 2-án tartottuk klub összejövetelünket, melyen vendégünk volt Hartmann Antal
polgármester úr, aki tájékoztatott bennünket az idei évi beruházásokról a településünkön. Ez érinti a
nyugdíjas klub helyiségét is, mivel az iskola épülete átalakításra, bővítésre kerül.
Március 17-én, Papkeszin a Petőfi Sándor szavalóversenyen Migray Emőd klubtagunk vett
részt, köszönjük, hogy képviselte a márkói klubot.
Madarászné Dr. Ifju Bernadett tájékoztatott bennünket az egyesületté alakulásunk jelenlegi
állásáról. Valószínű, hogy még sokáig el fog húzódni a bírósági bejegyzés, mivel a Veszprém
Megyei Főügyészség fellebezést nyújtott be a bejegyzési határozat ellen.
Legközelebbi összejövetelünk anyák napja május 7-én 16.30 (fél 5-kor) lesz az iskola színház
termében.
A nyugdíjas klub tevékenységéről információt szerezhetnek a www.markoinyugdijasok.hupont.hu
honlapon is.
Az idei évi kirándulásunkhoz még várjuk a javaslatokat. Szívesen fogadjuk az új klubtagok
jelentkezését is.
Az anyák napi műsorunkra szeretettel várunk mindenkit.
Nyugdíjasklub
vezetősége

Így zajlott…
Húsvéti játszóház
Április 24-én, szombaton ismét élettel telt meg az iskola. A húsvéti
játszóházba ellátogató gyerekek szorgosan készítették a szebbnél szebb
alkotásokat. Kitartó munkájuk eredményeként egyre több tarka gipszfigura,
pompomnyuszi, csibe, tojásból készült nyulacska, varrott tojás és
szalmából
font
tojástartó
kosárka díszítette a termet, a
kicsik
pedig
büszkén
mutogatták
remekműveiket
szüleiknek, barátaiknak.
Ezúton köszönjük
Rédlingné Karikó Ilonának,
Madarászné Dr. Ifju Bernadettnek, Vojtsné Szabó
Andreának, Máriané Pfeifer Áginak és Kocsisné Pfeifer
Évának, valamint a Márkófolt Varrókör tagjainak,
Migray Emődné Gabi néninek és Enying Jutka néninek,
hogy önzetlen munkájukkal hozzájárultak a játszóház
sikeréhez.

***

Márkói ismét a kistérség középpontjában
2012. április 11-én immár 4. alkalommal
adott otthont Márkó a költészet napja
alkalmából
szervezett
versmondó
versenynek, melyre az eddigi évekhez
hasonlóan idén is az egész kistérség
területéről vártuk a jelentkezőket. A
megmérettetés, melyet az idei évben
Enyingi Mihály gyönyörű kerámia
ajándéktárgyak készítésével támogatott,
minden eddiginél nagyobb érdeklődés
mellett zajlott.
A versenyre 14 iskolából mintegy 130 diák
nevezett be a kistérség szinte minden
településéről.
Idén bármely magyar költő, természet témakörében íródott szabadon választott versével indulhattak
a diákok.
A gyermekek magas létszámára való tekintettel a verseny most is 3 teremben és természetesen 3
zsűri előtt zajlott.
A meghirdetett 5 kategóriában nagyon eltérő számú jelentkező érkezett, így a csoportok összetétele
a következő:
I. kategória (1-2. osztályosok) - kb. 60 gyerek - Zsűri: Krámli Zsuzsanna (Padányi iskola magyar
és történelem szakos tanára), Veress B. Zsuzsanna (a a veszprémi Városi Művelődési Központ és
Könyvtár volt igazgatóhelyettese) és Neveda Amália (a veszprémi Városi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatónője)

II. kategória (3-4. osztályosok) – 44 gyerek - Zsűri: Wágenhoffer Kornélia (Márkó község Német
Kisebbségi Önkormányzatának elnöke, pedagógus), Oravecz Edit (színművész) és Herold Gábor
(a Pannon Térség Fejlesztéséért Alapítvány kulturális szervezője, magyar-történelem szakos tanár)
III. kategória (5-6. osztályosok), IV. kat. (7-8. oszt.) és V. kat. (középisk.) - összesen kb. 30 gyerek
- Zsűri: Lang Rudolf (színművész) és Kiss György (a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ
kultúrás szervezője, a márkói színjátszókör alapítója és vezetője, aktív versmondó)
A verseny 14 órakor egy közös megnyitóval
kezdődött, ahol Hartmann Antal, Márkó
polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd
Lang Rudolf színművész József Attila Thomas
Mann üdvözlése című versét szavalta el.
Az I. kategória első helyezését Vásárhelyi Piroska,
a veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola tanulója
szerezte meg, felkészítő tanára Barabás Andrea volt.
A II. kategóriát Burián András, a veszprémi
Simonyi Zsigmond Általános Iskola tanulója nyerte,
felkészítő tanára Kériné Zsapka Adél. A III.
kategóriában ketten osztoztak az első helyen:
Oszvald
Balázs,
a
Padányi
Katolikus
Gyakorlóiskola diákja, akinek felkészülését Baradits-Stummer Márta tanárnő segítette és Halász
Dóra, a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Forintosné Barabás
Mariann. A IV. kategória győztese Guba Virág, a Cholnoky Általános Iskola tanulója, felkészítője
Fehérné Végh Anna. Az V. kategória két középiskolás résztvevője, Dergez Márk és Kiss Melinda,
akik mindketten a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium tanulói, a zsűri különdíjában
részesültek.
A megmérettetésről senki nem távozott üres kézzel, minden versenyző apró ajándékban, a
helyezettek pedig értékes könyvjutalomban részesültek, a felső tagozatosok két kategóriájában az
első helyezettek részvételi lehetőséget nyertek a veszprémi VMK által „Regösök húrján” címmel
szervezett dunántúli regionális vers- és prózamondó versenyre. A legszebb verseket a falunapon
újra hallhatjuk.
Ezúton
szeretnénk
köszönetet
mondani a verseny résztvevőinek, a
gyerekeknek, szülőknek, tanároknak
az áldozatos munkáért, lelkesedésért,
kitartásért és szorgalomért, amivel ezt
a
napot
feledhetetlenné
tették
mindannyiunk számára. Köszönjük
Enyingi Mihály márkói keramikus
önzetlen segítségét, támogatását,
mellyel hozzájárult a rendezvény
színvonalához és sikeréhez, és nem
utolsó sorban köszönjük a zsűri
tagjainak
lelkes,
áldozatkész
munkáját, jó tanácsait, véleményét,
amelyekre minden gyermek bátran
építhet a jövőben.

***

PROGRAMAJÁNLÓ
Varró Dániel író-olvasótalálkozó Márkón
A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézet jóvoltából és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Márai
Program keretén belül az idei évben lehetősége nyílik falunknak arra,
hogy egy író-olvasótalálkozón vendégül láthassa Varró Dánielt, napjaink
egyik legnépszerűbb fiatal költőjét, akinek gyermek-, ifjúsági versei,
műfordításai és egyéb humoros írásai egyre nagyobb elismertséget
szereznek. Legismertebb kötetei: Bögre azúr (1999), Túl a Maszathegyen (2003), Szívdesszert (2007), Akinek a foga kijött (2011) stb.
Verseit jó szívvel ajánljuk kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak és
idősebbeknek, és főként azoknak, akik szeretik a vidám, kedves, bolondos
hangulatú írásokat, melyek kizökkentenek a mindennapok világából. A költő beszélgetőpartnere
Csapody Kinga irodalmár, kritikus lesz.
A rendezvény időpontja 2012. május 3. csütörtök 17 óra, helyszíne: Márkó, iskola
A költő számos kötete megtalálható a Márkói Községi Könyvtár polcain is, melyeket meleg
szívvel ajánlok mindenkinek (szerk.).

***

Faluról-falura
Barangolás a művészetekben
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2012. április 29-én vasárnap délután
az iskolában tartandó néptáncos gálaműsorra a litéri Zöldág és Szárazág
néptánccsoportok előadásában, melyre a lehetőséget falunk egy pályázaton
nyerte a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézettől. Az Intézet az NKA és a Kodály Intézet támogatásával az elmúlt tíz
évben többször is szervezett hasonló tájelőadásokat a megye hátrányos helyzetű
településeire azzal a céllal, hogy a művészetet, a kultúrát eljuttassa olyan falvakba is, amelyek
szerény anyagi keretei ezt egyébként nem tennék lehetővé. Kínálatukkal elsősorban a gyermek és
ifjúsági réteget szeretnék megérinteni, s érdeklődésüket felkelteni az igényesebb művelődésiszórakozási lehetőségek iránt. Márkón három éve Érdi Tamás zongoraművész előadásán vehettünk
részt a program keretében.

***

Babaklub és Tipegő Klub
Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, kismamákat és nagyszülőket, hogy Jungné Kaibás
Ágota védőnőnk a soron következő Babaklubot április 16-án 14 órai kezdettel tartja a
védőnői helyiségben, az 1-3 éves gyermekek számára szervezett Tipegő foglalkozás keretében
pedig április 17-én lovaglás, lósimogatás lesz. Találkozó 10 órakor a védőnői helyiségben,
majd onnan jó idő esetén együtt sétál át a csapat a lovakhoz. Nagy szeretettel várjuk a falu apró
lakóit szüleikkel, nagyszüleikkel.

Ringató
A következő Ringató foglalkozást 2012. április 19-én, csütörtökön délelőtt 10
órai kezdettel tartjuk az iskola épületében.
Arra kérjük a szülőket, nagyszülőket, akik gyermekeikkel részt kívánnak venni a
fenti foglalkozáson, szándékukat legkésőbb április 17-ig legyenek kedvesek e-mailen vagy
telefonon jelezni felém, mert a csoport csak megfelelő létszám mellett tud működni (min. 10 fő).
Köszönettel:
Polányiné Lénárt Katalin
Tel.: 06-30/830-6477
e-mail: katalinlenart@yahoo.de

RECEPT
Medvehagyma
Fokhagymára emlékeztető illatú és ízű, vadon termő fűszernövény.
Tavasszal a lombos erdők alját szőnyegként borítják be levelei.
(Vigyázzunk: mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a
gyöngyvirágéval, és a gyöngyvirág levele mérgező.) A medvehagyma
rendkívül egészséges: méregtelenít, csökkenti a vérnyomást, jót tesz az
érelmeszesedés ellen, fertőtleníti a gyomrot és serkenti a bélműködést.
A konyhában sokféleképpen használható: salátákhoz, levesekhez,
húsokhoz, főzelékekhez, kelt tésztákhoz (töltelékként) jól illik, de készülhet belőle például pesto is.

Medvehagymás pogácsa:
Hozzávalók 4 főre:
2,5 dkg élesztő
1 dl tej
1 kk cukor
40 dkg liszt
25 dkg főtt, áttört burgonya
10 dkg vaj
0,5 dl napraforgó olaj
2 tk só
egy csokor medvehagyma

A tejet meglangyosítjuk, elkeverjük benne a cukrot, és
belemorzsoljuk az élesztőt. Megvárjuk még felhabosodik.
Egy nagy tálba tesszük a lisztet, a főtt, áttört burgonyát, a
vajat, az olajat, a sót, és hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt és
az apróra szelt medvehagymát. Az egészet összegyúrjuk,
amíg össze nem áll, majd a robotgép dagasztójával pár perc
alatt átdolgozzuk.
Ezután félretesszük 45 percre kelni.
Miután megkelt, jól kilisztezett gyúródeszkán átgyúrjuk,
majd 2-2,5 cm vastagra nyújtjuk.
A tetejét bevagdossuk, és kb. 5 cm átmérőjű
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, tetejét pirospaprikás
vízzel megkenjük, és további 15 percet pihentetjük.
Előmelegített sütőben pirosra sütjük.

***
Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. április 17-én (kedden) 13:00-16:00 óráig tart
fogadóórát az önkormányzat helyiségében.

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de
www.marko.hu

