Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIII. évfolyam 3. szám
Márkóért együtt!

2016. március
Települési állati melléktermék
gyűjtőhely igénybevétele

Megállapodás jött létre Szentgál
Község Önkormányzata és Márkó
Község Önkormányzata között
települési állati melléktermék
gyűjtőhely igénybevételére.
Márkó település lakosságának
2016. március 1-től van lehetősége az elhullott állatokat a konténeres állati melléktermék gyűjtőbe elhelyezni, mely Szentgál
0251/7 hrsz. külterületi ingatlanon található.

Az állati melléktermék gyűjtésére
szolgáló konténerbe úgy kell el-

helyezni a mellékterméket, hogy
a konténer környezete ne szenynyeződjön.
Az állati melléktermék gyűjtőkonténerben történő elhelyezés
érdekében előzetesen egyeztetni
kell a gyűjtőhely kezelőjével, Nemes Lászlóval a 30 389 0418-as
telefonszámon.
A gyűjtőhely ügyfélfogadási
rendje: hétfő, péntek: 8-12 óra;
kedd, szerda, csütörtök: 13-17
óra.
A melléktermék ártalmatlanításának költsége 200 Ft/kg, mely
költség az átadót terheli.
A gyűjtőhelyre kizárólag a

kislétszámú állattartó telepeken
elhullott állatok hulláit, saját fogyasztás céljából levágott állatokból és kistermelő-termelés előállításból származó állati eredetű
mellékterméket, továbbá kedvtelésből tartott állatok hulláit és a
közterületen elhullott állatok hulláit helyezhetik el.
Az állati hulladékot meg kell
mérni az átadáskor.
A gyűjtőhelyre friss hulladék helyezhető el. Egyéb esetben az átvételt megtagadják.
Hartmann Antal
polgármester

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A MÁRKÓI CIVIL SZERVEZETEKET
ADÓJA 1 %-VAL!
Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19
Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19
Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület adószáma: 18285044-1-19
Márkói Kamara TehátRum Egyesület adószáma: 18034886-1-19
Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesület adószáma: 18928592-1-19
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete adószáma: 18336982-1-19
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület adószáma: 19383406-1-19
Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük!
1

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete

A Szent Márk Karitász
csoport jó hírei

TÜDŐSZŰRÉS
VESZPRÉMBEN

Egyesületünk február 2-án tartotta
ez évi első közgyűlését, amelyen
Csóka Imréné ismertette 2015. év
gazdálkodását, és megbeszéltük a
kirándulásunk útvonalát.

A Katolikus Karitász nagyböjti
tartós élelmiszer gyűjtést hirdetett meg a templomokban.
Ehhez a márkói hívek is csatlakoztak. Két vasárnap összesen
45 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek.

A Veszprém Megyei Tüdőgondozó értesítése szerint 2016. évben
sajnos elmarad a tüdőszűrés több
vidéki településen, így Márkón/
Bándon is (a „tüdőszűrős busz”
meghibásodása miatt).

Előreláthatólag május 10. és 20.
közötti időszakban megyünk Halimba - Jeli Arborétum Magyarpolány útvonalon.

A helyi Karitász csoport kiegészítette, és vásárlással összesen
150 kg /liszt, cukor, rizs, olaj/
élelmiszerrel támogatta a község nehezen élő lakótársait.
Örömmel fogadtuk tagjaink közé Ezúton mondunk köszönetet az
2 személy jelentkezését, így a tag- adományokért.
létszámunk jelenleg 63 fő.
A közeljövőben várható a Béres
Alapítvány
felajánláMeghívást kaptunk a Gyulafirátóti sa, melynek köszönhetően BéNyugdíjas Klubtól március 30-án res cseppek tudunk osztani,
16 órára egy baráti találkozóra.
valamint vetőmag csomagok is
Márkóról a 15.48-as busszal me- érkeznek.
gyünk Veszprémbe és onnan a 23- Bátran jelezzék, ha környezeas helyi járattal Gyulafirátótra, tükben nehéz helyzetben lévő
amely az autóbusz-pályaudvar lakótársunkról tudnak, így tudunk segíteni.
hátsó oldaláról indul.
A csoport nevében kívánok
Aki a múltkori összejövetelünkön áldott húsvéti ünnepet
ott felejtette a szemüvegét, átveMigray Emődné
heti Kovács Józsefnétől (Rózsafa
u 2. - Tel.: +36/20 5907590).
A MÁRKÓI CSERDÜLŐ
Akinek lehetősége van kérjük
KULTURÁLIS
EGYESÜLET HÍREI
támogassa egyesületünket adója
1%-val!
Egyesületünk az idei évre is nagy
Adószámunk:18336982119
tervekkel, gazdag programokkal
készül. Felnőtt tánccsoportunk az
Következő
összejövetelünket elmúlt hétvégén edzőtáborban
április 6-án 17 órakor tartjuk.
vett részt a szakmai– és közösségfejlesztés jegyében, de lesz
Várunk szeretettel minden tagun- gyermek és junior táborunk is.
Legközelebbi rendezvényünk a
kat és leendő tagokat is!
május 7-én, szombaton, immár 4.
alkalommal tartandó Márkói
Vezetőség
Cserdülő Néptáncgála és Táncház
lesz, melyre lelkesen készül valamennyi csoportunk.
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A Veszprém, Óvoda u. 2. sz. alatti
szakrendelőben van lehetőség a
szűrővizsgálatok elvégzésére, ami
a 40 év feletti lakosság részére díjtalan.
Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat
díjköteles
a 40 éves korhatár
felett is.
A Veszprém, Óvoda utca 2. sz.
alatt a tüdőszűrésre az alábbi időpontokban van lehetőség:
(Előjegyzés nem szükséges)
Hétfő: 08.00–12.00
és 14.00–17.00
Kedd: 08.00–12.00
Szerda: 08.00–12.00
Csütörtök: 08.00–12.00
és 14.00–17.00
Péntek: 08.00–12.00

A gálánkra nagy szeretettel várjuk Márkó és a szomszédos települések lakóit.
Ezúton kérjük mindazokat, akiknek lehetőségük engedi, hogy támogassák egyesületünket adójuk
1 %-val. A befolyt összeget
szakmai tevékenységünk fejlesztésére, színvonalas programok
szervezésére és ruhatárunk bővítésére szeretnénk fordítani.
Adószámunk: 18285044-1-19
Elnökség

Február 27-én, szombaton a zord időjárás ellenére abban
a reményben gyűltünk össze, hogy a Kulturális Központ
előtt meggyújtott hatalmas tűzzel, illetve a körülötte megtartott vidám, táncos téltemető programmal hamarosan búcsút mondhatunk a téli, hideg időnek, és bízhatunk a közeli
tavasz eljöttében.
A rendezvény a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes legidősebb gyermekcsoportja által előadott tréfás esküvővel vette
kezdetét, majd a csoport kalocsai táncai emelték tovább a
hangulatot. Végül a kiszebábút tűzre dobtuk, és a közönség
bevonásával táncoltunk, énekeltünk a tűz körül.
A kinti programot követően forralt borral és teával melegedhettünk fel egy kicsit, majd estébe nyúló táncház zárta
a rendezvényt. A moldvai, nyárádmenti és felcsíki dallamokhoz a zenét Koncz Gergő és Szabó Sándor biztosította.

Szeretettel köszöntjük falunk
februárban és márciusban született
új kis lakóit:

Hartmann Bendegúz Márk
Táll Zara
Teke Attila

Gratulálunk a szülőknek és sok örömet
kívánunk az egész családnak!

Megemlékezés a
forradalomról
Idén március 15-i nemzeti ünnepünket a 168 évvel ezelőttihez
hasonló időjárás övezte. Ennek
következtében a megemlékezést a
Kulturális Központban tudtuk
megtartani,
ahol
elsőként
Hartmann
Antal polgármester köszöntötte az
ünneplőket.
Beszédében felsorolta annak a 29
márkóinak a nevét, akik felsorakoztak az 1848-as szabadságharc
zászlaja alá, majd emlékeztetett:
az iskolából és történelemkönyvekből mindannyian ismerjük
Petőfiék 168 évvel ezelőtti történeteit, ám ünnepünk csak akkor
lesz igaz, ha átérezzük a felelősséget és lerójuk adósságunkat,
mellyel nekik tartozunk.

A megemlékezésen ünnepi beszédet
mondott Ovádi Péter,
Veszprém
Megyei Jogú Város
önkormányzati
képviselője. Úgy
fogalmazott, hogy
a 1848-as szabadságharc azért különbözött a korábbi erőszakos
lázadásoktól és háborúktól, mert
Széchenyi, Kossuth, Deák és a
többi hazafi a polgári Magyarország eszméjével a szívükben hirdettek harcot az elnyomó hatalom
ellen.
A beszédek után a Márkói Kamara TehátRum ünnepi műsora következett, majd igazi március 15-i
zord időjárásban Kossuth-nótákat
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énekelve vonultunk a kopjafához,
ahol Hartmann Antal és Ovádi
Péter helyezte el a megemlékezés
koszorúját, majd a rendezvény
zárásaként közösen elénekeltük a
Szózatot.
Az ünnepséget a Steixner István
Német Nemzetiségi Kórus kísérte
énekkel.
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Német nemzetiségi programok áprilisban
Die Deutsche Komitats-Selbstverwaltung, sowie die
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Lindenbrunn geben sich die Ehre Sie und Ihre Familie
zum

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat és Hárskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a

Kirchenfest

Megyei Egyházzenei Koncertre

herzlich einzuladen.

Időpont: 2016. április 10.

Termin: 10. April 2016

Helyszín: Hárskút, “Magyarok Nagyasszonya”

Ort: „Hochwürdige-Frau-Ungarns“ r-k. Kirche

rk. templom

von Lindenbrunn

Program:
15:00
Német nyelvű szentmise
16:00 Egyházzenei koncert

Programm:
15:00 deutschsprachige Heilige Messe
16:00 Kirchenkonzert

Közreműködik:
Úrkúti Asszonykórus
Hárskúti “Magyarok Nagyasszonya” Templom Kórusa
Steixner István Német Nemzetiségi Kórus Márkó
Veszprémi Német Nemzetiségi Klub Kórusa

Mitwirkende:
Frauenchor von Urkut
Kirchenchor „Hochwürdige Frau Ungarns“ von Lindenbrunn
Stefan-Steixner Deutscher Nationalitätenchor
Deutschklub-Chor von Wesprim

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

Wir laden Sie zum

a 2016. április 15-én,
8.30 órakor kezdődő

V. Treffen der Ungarndeutschen
Nationalitätenkindergärten des
Komitates Veszprém herzlich ein.

V. Veszprém megyei
Német Nemzetiségi Óvodák
találkozójára.

Das Programm findet
im Kulturzentrum des Dorfes Márkó
Am 15. April 2016 statt.
Es beginnt um 8 Uhr 30.

Helyszín: Márkó
Kulturális Központ

Nationalitätenkindergarten Márkó
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Márkó

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda
Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó
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Elkészítés:

RECEPTÖTLET
Kinder Bueno süti
Hozzávalók:
A tésztához:
6 tojásfehérje
6 evőkanál cukor
1 evőkanál olaj
2 evőkanál liszt
2 evőkanál morzsa
fél csomag sütőpor
vágott dió
nutella vagy mogyorókrém
A krémhez:
5 dl tej
6 tojás sárgája

25 dkg cukor
1 csomag vaníliás pudingpor
30 dkg vaj
3 evőkanál liszt
10 dkg étcsokoládé
Egyéb hozzávalók:
babapiskóta vagy háztartási
keksz
kakaópor
2 dl tejszín

A tésztához a tojások fehérjét habbá verjük a cukorral, majd hozzáadjuk az olajat, a lisztet, a
morzsát és a sütőport. Kikent, lisztezett tepsibe
öntjük, a tetejét vágott dióval megszórjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. A megsült meleg
tésztát megkenjük nutellával.
A krémhez a tojássárgáját a porcukorral, a vaníliás pudinggal, a liszttel és a tejjel simára főzzük.
A krémet kettészedjük, és az egyik felébe a gőz
felett olvasztott csokoládét tesszük. Ha kihűltek,
15-15 dkg vajat belekeverünk robotgéppel.
A tésztára kenjük a sárga krémet, arra fektetjük a
tejbe mártott kekszet vagy babapiskótát, majd ezt
megkenjük a csokis krémmel.
A tetejére lehet 2 dl tejszínből habot verni, azt
rákenni és megszórni kakaóporral, vagy csak simán kakaóport szórunk rá.

Kedves Márkói!
Szeretné eladni családi házát, földjét, telkét, de nem sikerül?
Szeretné eladni, de az ingatlanosa nem foglalkozik Önnel?
Szeretné eladni, de …
Ingatlanközvetítői tevékenység végzése kedvező áron, azaz
csak 2 %-ért!
Keressen bizalommal:
Tel.: 06-20/535-0822
E-mail: ingatlan.sp@gmail.com
Egy rendőr bejelentkezik a központba:
- A helyszínen vagyok, egy idős néni agyonütötte a férjét, mert az rálépett a frissen felmosott padlóra.
- Letartóztatta az elkövetőt?
Még nem. Várom, hogy felszáradjon a kő.
- Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó család vagyunk.
- Na majd bemegyek, és elintézem a dolgot.
- Jó, jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön!

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com
www.marko.hu
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