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                                                                 2016. május 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIII. évfolyam 5. szám 

Márkóért együtt! 

 

 

A TeSzedd — Önkéntesen a 

tiszta Magyarországért program 

sikeresen lezajlott Márkón. Az 

országos szemétszedési akció 

során 67 nagy zsák szemetet 

gyűjtöttek össze a helyi önkén-

tesek.  

Köszönjük! Jövőre másként 

tervezzük. A tapasztalatokból 

kiindulva egy hétvégi napon 

tartandó, közös családi akció 

keretén belül szeretnénk meg-

tisztítani kis falunkat. 

 

A Kálvária utca harmadik sza-

kaszának járdaépítése kicsit 

lelassult, mivel munkásaink 

nagy energiát fordítanak a Kul-

turális Központ színpad mögöt-

ti épületrészének mielőbbi be-

fejezésére. A tervek szerint ez 

az építkezés június végére befe-

jeződik, és a kedves lakosság 

használatba veheti közösségi és 

kulturális célokra.  

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, 

hogy önkormányzatunk felvette 

a kapcsolatot az Invitel munka-

társaival a szélessávú internet-

kapcsolat kiépítésének érdeké-

ben. Ezáltal lényegesen gyor-

sabbá és biztonságosabbá válik 

majd az internetezés.  

 

A Kálvária utca várva várt ki-

szélesítése és teljes hosszában 

történő aszfaltozása a jövő év  

 

 

első felében megvalósul.  

Lehetőségünk nyílt egy olyan 

pályázat beadására, mely 25 % 

önrész biztosításával megoldot-

tá tenné az ófalu járdarendsze-

rének felújítását, valamint a 

Vadvirág és a Kőhát utca asz-

faltozását. Ehhez a pályázathoz 

nagy reményeket fűzünk. 

Amennyiben sikerül, még az 

idén megvalósulnak a fenti fej-

lesztések.  

 

Az óvodánkat fenntartó Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Márkó pályázatot ad be óvodai 

eszközök vásárlására, melyhez 

Márkó Község Önkormányzat 

képviselő-testülete természete-

sen hozzájárulását adta.  

 

Az új könyvtárhelyiség eszköz-

fejlesztésére és berendezésére 

Márkó Község Önkormányzata 

szintén pályázatot nyújt be.  

 

A legutóbbi ülésen a képviselő-

testület döntött a honlapunk 

megújításáról, biztonságosabbá 

tételéről, és egy, a Márkói 

Könyvtár számára biztosítandó 

külön felület kialakításáról.  

 

Hartmann Antal 

polgármester 

Tisztelt Lakosság! 
 

Márkó Község Önkormányzata 

2016. január 1-től bevezette az 

építményadót, melyet a helyi 

adókról szóló 9/2014. (IX.29.) 

számú rendelet szabályoz.  

 

„2/A§ (1) Az építményadó éves 

mértéke: 400,- Ft./nm. 

 

(2) Mentes az építményadó alól az 

építmények közül a lakás céljára 

szolgáló épület, épületrész. 

 

(3) Mentes az építményadó alól az 

olyan építmény amelynek a m2-

ben számított hasznos alapterüle-

te nem haladja meg a 400 négy-

zetmétert, kivéve a Htv. 52.§ 26. 

pontja alá tartozó vállalkozót. „ 

 

Felhívjuk a figyelmet az adóbe-

vallási kötelezettség megtételére 

2016. június 15-ig! 

 

Az adóbevalláshoz szükséges 

nyomtatvány Márkó honlapján 

érhető el, vagy a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatalban nyom-

tatott formában átvehető.  

 

A rendelet a honlapról elérhető: 

Rendeletek →2015. évi rendele-

tek → Adórendelet egységes szer-

kezetben 

 

dr. Láng Zsanett 

jegyző 

Hírek 
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Társas vállalkozások  

kedvezményei közhasznú 

civil szervezetek támogatása 

esetén 
 

Tisztelt Vállalkozók! 

 

A Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület 2011 őszén kezdte meg 

a tevékenységét Márkón. Megala-

kulása óta tevékenyen részt vesz a 

közösség életében. 2012. óta min-

den évben táboroztatja a márkói és 

környékbeli gyermekeket, 2013. 

óta minden évben megrendezi a 

Cserdülő Néptáncgálát, s számos 

fellépéssel színesíti a helyi progra-

mokat, vagy éppen öregbíti Márkó 

hírnevét a megyében vagy azon 

kívül. 
 

Szeretnénk Önöket megkérni, 

hogy támogassák közhasznú egye-

sületünket! 
 

A Nemzeti Adó és Vámhivatal ál-

tal 2016-ban kiadott 13. számú in-

formációs füzet foglalja össze, 

hogy milyen kedvezményekkel 

számolhatnak a közhasznú szerve-

zeteket támogató társas vállalkozá-

sok. Bővebb információk: http://

nav.gov.hu/nav/inf_fuz  13. Non-

profit szervezetek adózásának 

alapvető szabályairól vagy a http://

civil.info.hu/adomany-tarsasagi-

adokedvezmenye oldalon. 

Adományt magánszemély, egyé-

ni vállalkozó és társas vállalkozás 

is adhat az egyesület számára. A 

társas vállalkozások a társasági 

adóról és osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény (a to-

vábbiakban: Tao.) alapján adomá-

nyozás esetén kedvezményeket 

kapnak az adójuk megállapítása 

és befizetése során. 

Nem kell megnövelni (Tao. tv. 3. 

számú melléklet B/17. pont) az 

adományozó adózás előtti eredmé-

nyét az adomány címen nyújtott 

támogatás (pénz, eszköz, szolgálta-

tás) adóévi ráfordításként elszá-

molt összegével, tehát az adomány 

összege költségként elszámolható. 

További kedvezmények: 

Ha az adomány címzetten alapsza-

bályban meghatározott közfeladat 

ellátására érkezik, akkor csökkenti 

az adományozó adózás előtti ered-

ményét. Ha egyszeri adományról 

van szó, akkor az adomány értéké-

nek 20%-ával csökkenthető az 

adományozó adózás előtti eredmé-

nye. 

Abban az esetben, ha az adomá-

nyozó és a közhasznú szervezet 

tartós adományozási szerződést 
köt közfeladat támogatására, akkor 

az adomány értékének 40%-ával 

csökkenthető az adózás előtti ered-

mény. 

A Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület az alábbi közfeladatokat 

látja el: 

 közösségi kulturális hagyomá-

nyok, értékek ápolása néptánc, 

népi játékok, népzene oktatáson 

keresztül  

 kulturális szolgáltatás, különö-

sen kulturális örökség helyi vé-

delme, helyi közművelődési te-

vékenység támogatása fellépé-

sek, táncházak, kézműves foglal-

kozások szervezésén keresztül  

 a magyarországi nemzeti és 

etnikai kisebbségekkel, vala-

mint a határon túli magyarság-

gal kapcsolatos tevékenység  
 sport és ifjúságügyek gyerme-

kek és fiatalok oktatásán, tábo-

roztatásán keresztül, fiatalok be-

vonása az egyesület munkájába  

 egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások egészséges 

életmódra való nevelést elősegítő 

foglalkozások tartásával. 

Az adomány összegéről egyesüle-

tünk jogszabályban meghatározott 

tartalmú igazolást állít ki a kedvez-

mény igénybevételéhez. 
 

Kérjük, támogatásával segítse 

egyesületünk működését! 
     

 Tisztelettel: 

      

             Madarász Péter 

   elnök   (30/375-3705) 

Kedves Barátaink,  

Támogatóink! 
 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 

mondani azoknak, akik az el-

múlt évben adójuk 1 %-ával 

támogatták egyesületünket. 

 

A 2015. évben, a 2014. évi sze-

mélyi jövedelemadó 1% fel-

ajánlásokból 121.470,- Ft-ot/ 

egyszázhuszonegyezernégy-

százhetven forintot/ kaptunk, 

amit működési költségeink pót-

lására, szakmai tevékenységünk 

fejlesztésre használtuk fel. 

 

A Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület fő célja a magyar né-

pi kultúra és hagyományok 

ápolása, népszerűsítse.  A rend-

szeres néptáncoktatással, tábo-

rokkal, hagyományőrző rendez-

vényeinkkel színesítjük, gazda-

gítjuk a helyi kulturális és kö-

zösségi életet, a közeli és távo-

labbi településeken történő fel-

lépéseinkkel öregbítjük falunk 

hírnevét.  

 

Adója 1%-ával Ön is segítheti 

munkánkat!  

 

Köszönjük! 

 

2016. május 10.  

 

Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület 

        Madarász Péter 

         Adószám: 18285044-1-19 

http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz
http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz
http://civil.info.hu/adomany-tarsasagi-adokedvezmenye
http://civil.info.hu/adomany-tarsasagi-adokedvezmenye
http://civil.info.hu/adomany-tarsasagi-adokedvezmenye
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Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 
 

A tavaszi kirándulásunk nagyon jól si-

került, mert ezen a napon az időjárás is 

kedvezett nekünk. 

Halimbán megnéztük a Szalay Mik-

lós emlékházat és gyógynövény gyűjte-

ményt, nagyon részletes ismertetőt kap-

tunk a halimbai pap munkásságáról és 

életéről. Ezután utunk a Jeli arborétum-

ba vezetett, ahol virágba borult rodo-

dendronokat csodálhattuk meg, majd 

hazafelé betértünk Magyarpolányba, itt 

megnéztük svábok által épített tornácos 

házakat és a tájházat, végül elég sokan 

felkapaszkodtunk a kálvária dombon a 

kápolnához. 

 

Május 11-én tar tottuk az anyák napi 

összejövetelünket, ahol ismét részese 

lehettünk településünk óvodásainak 

ünnepi köszöntőjében. Köszönjük Irin-

gó óvónéninek, hogy eljöttek hozzánk. 

Egyesületünk fiú tagjai nagyon szép 

énekekkel kedveskedtek Magasházi 

János harmonika kíséretével. 

 

Lassan lezárul (május 20-án) az adó 

1%-nak felajánlása, köszönet azoknak, 

akik támogatták ezúton is egyesületün-

ket. 

 

A nyugdíjas néptánc csoportunk há-

lásan köszöni a vállalkozások anyagi 

támogatását, amelyet a néptáncos ruhá-

ink anyagának megvásárlásához és el-

készítéséhez használtuk fel. 

 

Legközelebbi összejövetelünk június 

1-jén 17 órakor lesz, amelyen fiú na-

pot tartunk. 

 

Várjuk tagjainkat és leendő tagokat is! 

       

Vezetőség 

Anyák napi játszóház 

2016. április 29-én a közelgő anyák napjára készülődtünk 

településünk kis lakóival. A gyerekek a veszprémi Eötvös Ká-

roly Megyei Könyvtár gyermek-könyvtárosai, Kaposi Noémi 

és Vargáné Ládonyi Erzsébet segítségével alkothattak édes-

anyjuk és nagymamájuk számára szebbnél szebb ajándéktárgya-

kat.  

 

A kézműves foglalkozások közt 

minden korosztály megtalálta a 

számára érdekes elfoglaltságot, sőt, 

a kicsik mellett néhány szülő is 

kedvet kapott a festéshez, varrás-

hoz, ragasztáshoz. A nagy érdeklő-

dés mellett megtartott program so-

rán rengeteg színes gipsz- és fonal-

grafika-kép, üvegmatrica, varrott 

tulipán és tyúkocska, ajándékszü-

tyő és számos egyéb alkotás ké-

szült.  

 

A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

keretében valósult meg. 

Ezúton is köszönjük a könyvtár támogatását, mely lehetővé tette 

a rendezvény megvalósítását. 
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IV. Márkói Cserdülő 

Néptáncgála és Táncház 
 

Ahogy az elmúlt években már 

megszokhatták településünk la-

kói, a tavasz az idén sem múlha-

tott el a Márkói Cserdülő Nép-

táncegyüttes népes csapatának 

gálaműsora nélkül. Május 7-én, 

szombaton már délben birtokba 

vettük a Kulturális Központot,  

hogy a délután folyamán a zene-

kari próbákkal minden csopor-

tunk rendesen felkészülhessen az 

éves számadásra. A rendezvényt 

a Zagyva Banda kísérte élőzené-

vel.  

A 17 órakor kezdődő, csaknem 2 

órás műsor során a 

legkisebbtől a legna-

gyobbig valamennyi 

táncosunk színpadra 

lépett, sőt, a Márkói 

Nyugdíjasok Egyesü-

letének nem egészen 1 

éve alakult, Örökzöld 

Tánccsoportja is be-

mutatkozott, óriási 

sikerrel.  

A  műsort a legifjab-

bak, a 3-6 éves gyermekeket ma-

gában foglaló Apró Talpak tánc-

csoport kezdte. A kicsik népi kör-

játékokkal, mondókákkal, éne-

kekkel és egyszerűbb tánclépé-

sekkel kápráztatták el a nagyér-

deműt, majd a középső gyermek-

csoport, a Csicsergő Csemeték 

csapata mutatta be egyre komo-

lyabb táncait. Őket a felnőtt tán-

cosok követték a színpadon 

domaházi táncok előadásával. A 

legidősebb gyerekcsoporttól, a 

Csupa Csaj Csapattól 

kalocsai táncokat láthat-

tunk. Utánuk lépett 

színpadra a „régebb óta 

fiatalok” Örökzöld 

Tánccsoportja. A nép-

táncos hölgyeket az elő-

adás végén Sanci 1-1 

szál virággal ajándékoz-

ta meg. A következők-

ben Kiss Anna előadásában hall-

hattunk bakonyi népdalokat, me-

lyekkel Anna a XI. Vass Lajos 

Népzenei Verseny Országos Kö-

zépdöntőjébe jutott. Utána ismét 

a felnőtt csoport lépett színpadra 

felcsíki táncaival, majd Kiss An-

na és Polányi Luca Gagybátori 

lassú és friss csárdást mu-

tatott be. A színpadi mű-

sort a felnőtt csoport 

nyárdselyei táncai zárták. 

Az előadást követő percek-

ben Madarász Péter, a 

Márkói Cser-

dülő Kulturális 

Egyesület elnöke Sza-

bó Sándort, tánc-

együttesünk művésze-

ti vezetőjét az egyesü-

let tiszteletbeli tagjá-

nak kérte fel, me-

lyet ő örömmel el 

is fogadott. Ez-

után került sor az oklevelek 

átadására, melyekkel megkö-

szöntük Nagy Zsuzsának 

egyesületünk logójának meg-

tervezését és Enyingi Mihály-

nak a logó elkészítéshez 

nyújtott szakmai segítségét. 

Hoffer Nikolettnek is megkö-

szöntük a tánccsoportjainknak 

nyújtott állandó szakmai segítsé-

get, és végül, de nem utolsó sor-

ban Kovács Krisztiánnak, 

„Kikinek”, a délutáni humoros és 

szórakoztató, szakmai konferá-

lást. 

Az est további részében táncház-

zal vártuk a népes és lelkes kö-

zönséget, melyhez a talpalávalót 

szintén a Zagyva Banda húzta.  

 

Ezúton is szeretnénk megköszön-

ni a néptáncosoknak és a táncos 

gyermekek szüleinek ezt a hatal-

mas összefogást, a sok süte-

ményt, szendvicset, üdítőt, dísze-

ket és persze a rengeteg segítsé-

get. Köszönjük továbbá Sancinak 

a felkészítést és a közönségnek az 

érdeklődést és a sok lelkes tapsot! 

Igazán nagy örömet szereztek 

nekünk jelenlétükkel.  
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 

www.marko.hu 

Aranyköpések gyerekektől 
 

A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható.  

Van hús belőle, a bőréből cipőt, a szőréből kefét készítenek, a nevével meg káromkodni lehet. 
 

Nagyon megijedtem, amikor Anya megbetegedett. Azt hittem Apa fog főzni ránk. 
 

A Nagyi elköltözött a túlvilágra. Most már nekem is van valakim külföldön. 
 

A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, hogy ki ne lötyögjön a tejük. 
 

Amikor a Nagypapának fájnak a fogai, pohárba teszi őket. 
 

Az örökbefogadás sokkal jobb, mint a szülés. A szülők saját maguk választhatják ki a 

gyereket és nem kell elfogadniuk azt, amit éppen kapnak. 

RECEPTÖTLET 

CITROMOS MIMÓZA 

SZELET 

 

 

Hozzávalók: 

Tésztához: 

50 dkg liszt                                  

15 dkg zsír v. margarin                

10 dkg cukor                                

1 tejföl                                          

2 tojás sárgája                              

1 sütőpor 

Csipet só 
 

 

 

Krémhez: 

7 dl tej 

20 dkg cukor 

6 ek. liszt 

25 dkg vaj 

2 citrom 

Elkészítés: 

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és 4 lapot sütünk 

belőle. A krémhez 3 dl tejben a citrom levét és héját a 

cukorral felfőzzük. A 4 dl tejbe belekeverjük a 6 púpo-

zott evőkanál lisztet. A két masszát összeöntjük, és sűrű 

pudinggá főzzük. Ha kihűlt a vajjal keverjük ki habosra. 

Az első lapot megkenjük baracklekvárral, a másodikra 

rákenjük az összes krémet, a harmadikra megint barack-

lekvár kerül, és a negyedikkel lefedjük az egészet. Hi-

deg helyen 1 napig állni hagyjuk. Tálaláskor porcukor-

ral megszórjuk. 

 

Ezúton is köszönjük a receptet! 

Továbbra is szeretettel várjuk a már kipróbált, jól be-

vált recepteket, melyeket szívesen megosztanának má-

sokkal is a muvelodes@marko.hu e-mail címre vagy 

személyesen a könyvtárba. :)  

 

 

 

 

 

 

A képen látható kb. 100db 

bontott Tondach tetőcserép 

ingyen egyben elvihető. 

Érdeklődni: 70/338 4992 

 

 

 

Kedves középiskolás Diákok! 

 

Az államilag előírt, kötelező 50 órás közösségi 

szolgálat teljesítésére Márkón is van lehetőség 

év közben és természetesen a nyári szünetben 

is. Mind Márkó Község Önkormányzata, mind 

pedig a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 

szeretettel várja az érdeklődő diákokat. 
 

Tel.: 0630/830-6477 

E-mail: muvelodes.marko@gmail.com 


