Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIII. évfolyam 4. szám
Márkóért együtt!

2016. április
HÍREK
Az E.ON áramfejlesztési munkálatok miatt felbontotta a Petőfi
utca 200m-es járdaszakaszát,
melynek helyreállítását önkormányzatunkkal közösen végzi el.
Mivel a régi járda nem rendelkezett szegéllyel, ezt az önkormányzat biztosítja a költségvetéséből.
A munkálatok egy részét saját
dolgozóinkkal végeztettük el. A
befejezés a napokban várható.
A Kálvária utcában folyamatban
lévő járda 3. szakaszának építése
is elkezdődött. A befejezést június közepére tervezzük. A fejlesztésnek köszönhetően az utca
egyik oldalán teljes hosszában
járdával rendelkezik majd.

A Kulturális Központ színpad
mögötti földszinti és emeleti részének kiépítése is hamarosan
befejeződik. Az 1992-ben megkezdett épület, ha nem is az eredetileg tervezett célra, de a
márkói emberek örömére és boldogulására végre elkészült. A hivatalos átadás június-július hónapban várható.
TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért
Az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából hulladékgyűjtési akciót hirdet. A kezdeményezés 2016. április 28. és május 1. között valósul
meg a Magyar Posta Zrt. Logisz

tikai támogatásával, valamint a
Főkert Nonprofit Zrt. és a Magyar
Természetjáró Szövetség közreműködésével.
Önkormányzatunk április 28-ra
regisztrált az akcióra.
Szeretettel várjuk mindazokat,
akik falunk és környékének szebbé tétele érdekében szívesen csatlakoznának ezen a napon a fenti
országos akcióhoz.
Találkozás: 2016. április 28-án
7.30 órakor a Molnár-kert Vendéglő előtti parkolóban. A hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök a helyszínen rendelkezésre
állnak.
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

Tisztelt Márkóiak!

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, és Márkó Község Önkormányzat rendelete szerint tájékoztatom Önöket a szabadtéri
tűzgyújtás szabályairól, melyet
kérünk szíveskedjenek betartani.
54/2014. (XII.5.) BM rendelet
225. § (1) Ha jogszabály másként
nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton
elhelyezkedő létesítményeket, az
önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által
megbízott személyek a szabadtéri
tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen
igénybe vehetik.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen
irányított égetést végezhet.
Márkó Község Önkormányzatának rendelete szerint:

Avart és kerti hulladékot csak jól
kialakított tűzrakó helyen és telken
szabad égetni úgy, hogy az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása
kárt ne okozzon.
A kerti hulladékok gyűjtése tároló
edényben történik.
Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazat más kommunális illetve
ipari eredetű hulladékot. (PVC, veszélyes hulladék, stb.)
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűzvagy robbanásveszélyt nem jelentsen.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet
azonnal el kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy a rendeltünk szabályai szerint
végezzék az avar és kerti hulladékok égetését!
Tájékoztatom továbbá a lakosságot,
hogy, amennyiben a tűzeset keletkezése tűzvédelmi szabály megsértésével valósul meg, abban az esetben 10.000-1.000.000 Ft.-ig terjedő
tűzvédelmi bírság kiszabásának van
helye a 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet szerint.

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete
Május 5-én (csütörtökön)
megyünk kirándulni, Halimba — Jeli Arborétum —
Magyarpolány útvonalon. Az
autóbusz 8 órakor indul a
Molnár-kert előtti parkolóból.
Az 1000 Ft-ot a buszon kérjük befizetni, amely a belépőjegyek árát fogja fedezni. Sajnos azokat, akik nem voltak
az áprilisi összejövetelünkön
és nem jelentkeztek a kirándulásra, már nem tudjuk fogadni, mivel megtelt a busz.
A következő összejövetelünk
május
11-én,
szerdán
(anyák napja) 16 órakor
lesz a Kulturális Központban.
Itt is szeretnénk megköszönni
a nyugdíjas néptánc csoport
ruháinak elkészítéséhez nyújtott támogatásokat. Néptánc
csoportunk fellép május 7-én,
a Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület gálaműsorán.
Kérünk minden támogatót és
tagjainkat is, hogy jöjjetek el
a műsorra.
Aki szeretné támogatni adója 1%-ával egyesületünket,
a következő adószámon teheti meg: 18336982-119

Láng Zsanett
jegyző

Vezetőség

2016. ÉVI LOMTALANÍTÁS
Kihelyezés időpontja: 2016. május 10-11.
Elszállítás kezdetének időpontja: 2016. május 12.
Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a szolgáltató által az adott területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék elszállítása lomtalanítása keretén belül történik. Nem
helyezhető ki: építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti hulladék, egyéb
települési hulladék.
2

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Hajagvidéki Vadásztársaság
nevében szeretném megköszönni
a márkói földtulajdonosoknak és
az önkormányzatnak a támogatását, hogy a földtulajdonhoz kötött
vadászati joggal a társaságunk
tagjait meghatalmazták, ezzel
lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy a helyben lakó vaNEMZETISÉGI HÍREK
A Veszprém Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat vallja, hogy a hazai németséget öszszefogó anyanyelvi közösségük
és a rájuk jellemző erős hitük
tartotta meg a hazában. Hitüket
egykor még anyanyelvükön tudták megvallani és megélni. Az
elűzetés megtörte az összetartó
német közösségeket és az öntudatot; a szétszóródás következtében megszakadt az anyanyelv
folyamatossága a családokban, és
sajnos erősen meggyengült az
Istenbe vetett hit.
Az anyanyelv használatának
gyengülése, ill. elvesztése az iskolai oktatással lassítható, és talán megállítható. De hitünk gyengülése, és a német nyelvű imáink
és énekeink elfelejtése családjaink hibája; bennünk keresendő a
megoldás is. Ennek tudata, felismerése vezette a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatot, amikor meghatározta
a feladatot: olyan településekre
is el kell elvinni őseink hitbeli
örökségét, ahol már régóta nincs
német nyelvű Szentmise, és alig
vagy egyáltalán nem énekelnek
németül. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a vállalásunk nem
hoz gyors eredményt. De szép
lassan, fokozatosan elindítható a
folyamat, és a rendszeres, következetes céltudatossággal végzett
munka eredménye előbb-utóbb
igényként jelentkezik a németek
által lakott falvak egyházközsé-

dászok megalakíthassák a földtulajdonosi közösséget. Önzetlen
hozzáállásuk példaértékű a helyi
közösségek összefogása és segítségnyújtása terén.
Köszönettel :

Húsvétváró játszóház
Hagyományainkhoz híven az idei
évben is játszóházzal vártuk a
márkói gyermekeket a húsvéti
készülődés jegyében.

Szalai Szabolcs
Hajagvidéki VT
földtulajdonosi kapcsolattartó
geiben. Elképzelésünk szerint
Ajka, Pápa, Veszprém és Zirc
központok körében évente 1-1
Szentmisét szervezünk körzetenként.
A megyében működő német
nemzetiségi kórusok szívesen
szolgálnak ebben a missziós feladatban.
2015-ben Tótvázsony, Bakonynána, Bakonypölöske volt a helyszín.
2016-ban Hárskút (április 10);
Bakonyszücs (június 12); Magyarpolány (augusztus 13); Bakonyoszlop (szeptember 17)
települések
Elvárt eredmény: hitélet erősítése; ébressze fel a hívekben az
igényt hitük anyanyelven történő
megvallására, régi szép egyházi
népénekeinek éneklésére, alkalmazására; ösztönözzön az együttműködésre, a közösségi élet/
közösségi hitélet erősítésére, az
együvé tartozás élményének átélésére; erősítse identitásunkat;
bővítse a nyelvhasználatot
Nemzetiségi Kórusunk az elmúlt hétvégén vett részt a
Hárskúton megszervezett német nyelvű szentmisén és koncerten, a Veszprémi, Úrkúti és
a Hárskúti dalosokkal együtt.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak a további rendezvényeken is.
Vojtsné Szabó Andrea
Steixner István
Német Nemzetiségi Egyesület
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A nagy érdeklődés mellett megtartott foglalkozásokon lázas
munkával készültek a varrott tojások, fonalnyuszik és bárányok,
valamint a hagyományos technikával, hagymahéjjal és növényi
mintákkal festett szebbnél szebb
tojások.
A kitartást és sok türelmet igény-

lő kézműveskedés közben vidám
mozgásra kínált lehetőséget a
kartondobozból készített „célbanyuszi”, melynek a szájába csak
úgy záporoztak az összebugyolált
kiszoknik.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvény segítőinek, Fodor
Jankának, Madarászné dr. Ifju
Bernadettnek és Mátyás Zsuzsának a kézműves foglalkozások
vezetőinek, hogy önzetlen munkájukkal örömet és tartalmasan
eltöltött órákat szereztek a lelkes
gyerekseregnek.

Német Nemzetiségi
Óvodák V. Találkozója
Márkón került sor a Veszprém
megyei Német Nemzetiségi Óvodák V. Találkozójára 2016. április
15-én. A találkozó megszervezésének ötlete először a berhidai
nemzetiségi óvodapedagógusokban illetve a nemzetiségi önkormányzat képviselő - testületében
merült fel, majd az ötletet még
2011-ben meg is valósították. Ezután Magyarpolány, Nagyvázsony majd Tótvázsony településeken láthatták a nemzetiségi
óvodákba járó gyermekeket.
Márkón 15 óvodából 18 csoport,
több, mint 300 gyermek mutatta
be tudását: láthattunk német nemzetiségi táncokat, hallhattunk verseket, mondókákat, rövid mesét,
énekeket. Néhány csoport még a
településén őrzött helyi nyelvjárásban tanulhatta meg és mondta
el a verseket. Ez igazán nagy és
ritka kincs, melyet Heilig Ferenc,
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke köszöntőjében
is kiemelt.

portok pedig egy-egy szintén Enyingi Mihály
által készített - márkói plakettel térhettek haza.
Reméljük, hogy a gyerekek legalább annyira feltöltődve tértek haza, mint
amilyen fáradtan a felnőtt
szervezők. A találkozó lebonyolítása nagyon nagy
háttérmunkát igényelt: elsősorban az óvoda valamennyi
munkatársától, de a falu összefogása nélkül mindez természetesen
nem valósulhatott volna meg. Köszönet és elismerés valamennyi
segítőnek!
Végül köszönjük a Veszprém
Megyei Német Önkormányzat
anyagi támogatását.
Wágenhoffer Kornélia

A találkozó
óvónői szemmel…

A 18 csoport 4-5 csoportonként
lépett fel, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda mindhárom csoporttal képviseltette magát. Egy
igazán színvonalas találkozón vehettünk részt ezen a napon.
A fellépő óvodásokat a Soltész Gáspár Judit által tervezett és
Enyingi Mihály által készített kerámia medállal leptük meg, a cso-

Tavaly Tótvázsonyban vettünk
részt először nemzetiségi óvodák
találkozóján. Az ott szerzett kevés
tapasztalattal vágtunk bele a szervezésbe. A jelentkezési lapok kiküldése után döbbentünk rá, hogy
mekkora feladatra is vállalkoztunk. A tényleges munka már januárban elkezdődött. Sok megbeszélés, telefonálás, levelezés után
elérkezett a nap. Hetekkel előtte
készültünk a gyerekekkel erre az
eseményre: körjátékot, mondókát,
táncot tanultunk, az utolsó napokban ruhákat próbáltunk.
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Mindenki feszülten várta a szereplést. A gyerekek azért, mert
még soha nem léptek fel ennyi
kíváncsi tekintet előtt, a felnőttek
pedig azért, hogy a gondosan
megtervezett műsort a kívánt
színvonalon adják elő. Mindhárom csoport ügyesen, lelkesen
szerepelt.
Az ajándékok átadása és a tízórai
elfogyasztása után minden gyerek
pihenhetett, a felnőttek (óvónők,
dajkák) pedig a többi csoportot
fogadták és kalauzolták végig a
műsor, illetve a nap folyamán. A
Városlődről, Bándról, Hárskútról,
Bakonyjákóról, Zánkáról, Nagytevelről, Bakonynánáról, Úrkútról, Zircről, Magyarpolányból,
Veszprémből, Olaszfaluból, Tótvázsonyból, Ajkarendekről érkezett vendégek színvonalas műsort
adtak elő.
Sok ember közreműködésével,
támogatásával sikerült ezt a napot
felejthetetlenné tenni. Köszönetet
mondunk fenntartónknak, a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, a Veszprém
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi támogatásért; Soltész - Gáspár Juditnak és Enyingi Mihálynak az
ajándékok tervezéséért, készítéséért; az óvoda valamennyi dolgozójának; és nem utolsó sorban a
szülőknek, hogy valamennyien
vállalták a nevelési nélküli napon
gyermekeik ellátását.
Feithné Krein Rita

Költészet napi vers– és
prózamondó verseny
2016. április 11-én immár 8. alkalommal adott otthont Már kó
a költészet napja alkalmából szervezett járási vers- és prózamondó
versenynek.
A versenyre 8 iskolából 60 diák
nevezett be a Veszprémi Járás
egész területéről. Nagy örömünkre szolgál, hogy a környékbeli
települések tanulói mellett évről
évre egyre több márkói gyermek
vesz részt a megmérettetésen.
Idén Nemes Nagy Ágnes és
Reményik Sándor költeményeiből, illetve a 90 éve született Janikovszky Éva írónő műveiből válogathattak a versenyzők.
A megmérettetés a már megszokottak szerint 4 kategóriában, 2
teremben, és így két zsűri előtt
zajlott.
I. kategória (1-2. osztályosok) és
II. kategória (3-4. osztályosok)
Zsűri: Neveda Amália (az Agora
Veszprém igazgatója), Jungné
Kaibás Ágota (védőnő, ver smondó) és Fenyvesi Andrea
(óvodapedagógus, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője)
III. kategória (5-6. osztályosok)
és IV. kat. (7-8. oszt.)
Zsűri: Veres B. Zsuzsanna
(nyugdíjas kulturális irodavezető), Migray Emőd (nyugdíjas magyar-történelem szakos pedagógus, műfordító) és Lang Rudolf
(színművész)

A verseny 14 órakor egy közös
megnyitóval kezdődött, ahol elsőként Lang Rudolf színművész
szavalatát hallhattuk, majd Hartmann Antal, Már kó község polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Végül Porga Gyula, a
rendezvény fővédnöke távollétében Némedi Lajos, Veszprém város alpolgármestere kívánt ered-

ményes szereplést és sok sikert a
résztvevőknek.
A következő eredmények születtek:
Alsósok (Itt a zsűri együtt értékelte a verset és a prózát előadó diákokat):
I. kategória (1-2. osztályosok) 1. helyezett: Strenner Zétény
(Padányi Katolikus Iskola - Tótvázsonyi Tagiskola - felkészítő
tanár: Koronczai Éva)
2. helyezett: Etlinger Zsófia
(Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola felkészítő tanár: Glück Noémi)
3. helyezett: Madarász Dániel Péter (Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola - felkészítő tanár: dr. Csehné Hadnagy Andrea)
II. kategória (3-4. osztályosok)
1. helyezett: Strenner Márton (Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskola - felkészítő tanár: Tósokiné Harkai Klára)
2. helyezett: Jankovics Blanka
(Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
- felkészítő: Jankovics Zoltán
(szülő)
3. helyezett: Lauer Péter (Herendi
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola - felkészítő tanár: Németh Nóra)
Felsősök (Itt már külön értékelték
a verset és prózát)
III. kategória (5-6. osztályosok)
Próza - 1. helyezett: Szabó Áron
(Padányi Katolikus Iskola - felkészítő tanár: Krámli Zsuzsanna)
Vers - 1. helyezett: Máté Veronika (Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola felkészítő tanár: Erős Éva)
IV. kategória (7-8. osztályosok)
Próza - 1. helyezett: Dorogi Dézi
(Padányi Katolikus Iskola - Tótvázsonyi Tagiskola - felkészítő
tanár: Bakonyi Erzsébet)
Vers - 1. helyezett: Rácsai Zalán
(Szilágyi Keresztény Iskola - felkészítő tanár: Paksi László)
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A megmérettetésről senki nem
távozott üres kézzel, minden versenyző apró ajándékban, a helyezettek pedig értékes könyvjutalomban részesültek. A felső tagozatosok két kategóriájában a
„dobogósok” részvételi lehetőséget nyertek a veszprémi VMK
által „Regösök húrján” címmel
szervezett dunántúli regionális
vers- és prózamondó versenyre. A
legszebb verseket a falunapon
remélhetőleg újra hallhatjuk.
Ezen kívül az első helyezettek
meghívást kaptak a Veszprém
Televízió „Kukkantó” című műsorába.

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 támogatónknak, Enyingi Mihály márkói
keramikusnak a gyönyörű kerámia ajándéktárgyakat mellyel
hozzájárult a rendezvény színvonalához és sikeréhez. Végül, de
nem utolsó sorban köszönjük a
zsűri tagjainak lelkes, áldozatkész
munkáját, jó tanácsait, véleményét, amelyekre minden gyermek
bátran építhet a jövőben.
Jövőre természetesen ismét megszervezzük a versenyt, visszavárva a már ismert arcokat, valamint
a versek iránt érdeklődő új versenyzőket.

MEGHÍVÓ

2016. május 7.
17 óra
Márkó, Kulturális Központ (Kálvária u. 6.)

Fellépők:
a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
gyermek és felnőtt tánccsoportjai
és a Márkói Nyugdíjasok Egyesületének néptánccsoportja
Művészeti vezetők:
Szabó Sándor és Hoffer Nikolett

Zenél:
a Zagyva Banda
Támogatónk: Márkó Község Önkormányzata
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MÁRKÓI ZENEKAR
A NAGYSZÍNPADON
Szavazzunk Esti Kornélra!
Támogassuk a márkói gyökerű Esti
Kornél zenekart a Nagyszínpad versenyen!
Az igényes alternatív rockot játszó
együttes frontembere a márkói Bodor
Áron. A zenekar az utóbbi években
országos ismertségre tett szert. Április
16-ai lemezbemutató koncertjükön megtöltötték a híres budapesti A38 hajót, de
rendszeres fellépői a legnagyobb fesztiváloknak, mint a Sziget és a Volt, és
folyamatosan koncerteznek az ország
egész területén. A Sziget és az MTVA
által szervezett Nagyszínpad verseny
célja, hogy még több emberhez eljuttassa a sikeresen felfelé törekvő zenekarok
hírét, a fődíja pedig fellépési lehetőség a
Sziget által szervezett fesztiválok nagyszínpadain, több tízezer ember előtt! A
nyertes az MTVA felajánlásaként Magyarországot képviselheti a 2017-es
Eurosonic Festivalon Hollandiában, valamint egy videoklippel és egy 500.000
Ft-os MOL üzemanyag-kártyával is gazdagodik.
A verseny módja, hogy mind a 12 induló koncertet ad a budapesti Akvárium
klubban, amit az M2 élőben közvetít.
Az Esti Kornél nagy esélyes, április 25én hétfőn koncerteznek, az M2-n aznap
21:00-kor kezdődik a róluk szóló műsor.
A zsűrizés szavazással történik, a neves
tagokból álló szakmai zsűri - többek között Gerendai Károly, dr. Zacher Gábor
és Lévai Balázs - mellett a közönség
szavazatai döntenek.
Szavazni lehet SMS-ben a műsorban
megadott telefonszámon, illetve a
www.nagyszinpad.com weboldalon.

Segítsük együtt Áront és zenekarát, és legyünk rájuk együtt
büszkék!

Kirándulás Csatárra
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt egy hagyományos, közös kirándulásra
2016. május 1-én délelőtt.
Úticélunk a Csatári Búcsú.
Indulás: 8:00 a márkói templom elől.
Program: Együtt átsétálunk Csatárra, ahol a búcsúi szentmisét követően lehetőség van piknikezésre, majd elindulunk hazafelé.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Vojts család

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a

2016. április 29-én, pénteken
16 órai kezdettel
a Kulturális Központban tartandó

ahol a közelgő ünnepre készülődve alkotunk sok szép ajándékot az édesanyáknak, nagymamáknak a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai segítségével.
Tervezett foglalkozások:
 Textiltulipán
 Fonalgrafika kép
 Anyák napi képeslap készítés
 Gipszfestés
 Üvegfestés
 Ajándékszütyő készítés
A RENDEZVÉNYT „A KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ HELY”
/MÁRKÓI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR/ SZERVEZI,
A KSZR /KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ
RENDSZER/ TÁMOGATJA
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RECEPTÖTLET
MEDVEHAGYMÁS
POGÁCSA
Zsarkó Piroskától
Hozzávalók:
 60 dkg liszt
 25 dkg zsír
 2 dkg só
 1,5 dl tej
 3 dkg élesztő
 1,5 dl tejföl
 1 tojás
 Medvehagyma
 Sajt
 Szezámmag,
 Lenmag

Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a zsírral, sóval, a tejben futtatott élesztővel, tejföllel, tojással és az apróra vágott
medvehagymával (kaporral is finom). A medvehagymát lehetőleg még az elején keverjük el a liszttel.
Kelesztés után nyújtjuk, lekenjük tojással a tetejét,
berácsozzuk, megszórjuk szezám-len mag keverékével, reszelünk rá sajtot, és mivel mindjárt dupla adaggal kezdem, ami beteríti az asztalt, csak ezután szaggatom, mert így gyorsabb, és sütjük.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a receptet, és a
jövőben is szívesen fogadjuk a kedves lakótársaktól
kipróbált, finom ételek receptjeit, melyeket szívesen
ajánlanának másoknak is.
A receptötleteket (lehetőleg képpel) a következő címre várjuk: muvelodes.marko@gmail.com
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

Sétál egy fickó a Central Parkban, amikor is észreveszi, hogy egy pitbull rátámad egy kissrácra. Odarohan, megragadja a nyakörvet és addig szorítja, míg a kutya megfullad. Mindenki ünnepli a fazont, köré
özönlenek az újságírók.
- Akkor holnap lehozzuk a hírt azzal a címmel, hogy "
A hős New York-i megmentette egy kisfiú életét!"
- Az igazat megvallva nem vagyok New York-i.
- Akkor "
”Amerikai hős megmentette egy kisfiú életét a kutyatámadásban!"
- Nem is vagyok amerikai.
- Akkor hova valósi?
- Pakisztáni vagyok.
Másnap az újságok címlapján:
Iszlám fundamentalisták szerencsétlen kutyákat kínoznak a Central Parkban - Az FBI
"
keresi az Al-Kaida szálat."

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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