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                                                                 2016. június 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIII. évfolyam 6. szám 

Márkóért együtt! 

Hírek 
 

Önkormányzatunk dolgozói nagy 

ütemben végzik a megkezdett fej-

lesztéseket. A Kulturális Központ 

színpad mögötti részének munkála-

tai a befejezéshez közelednek, így 

hamarosan az átadás időpontjáról is 

hírt adunk. 

 

Tisztelt Lakótársak! 

 

Ezúton szeretnénk megkérni min-

denkit, hogy a településünkön már 

régóta bevett szokás szerint a házak 

és telkek tulajdonosai a jövőben is 

legyenek szívesek az ingatlanuk 

előtti utcai füves területet és járdát 

rendben tartani. 

Megértésüket és együttműködésüket 

köszönjük! 

 

Hartmann Antal 

polgármester 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves tag-

jainkat, hogy a következő össze-

jövetelünket július 6-án 17 órai 

kezdettel tar tjuk. 

 

Szeretettel várjuk régi és új tagja-

inkat! 

 

Elnökség 

Tisztelt Lakosság!  

 

Önkormányzatunk Képviselő- 

testülete a tavalyi évben elfo-

gadta a helyi kitüntetésekről 

szóló rendeletét, melyben a 

község lakosságának is biztosít-

ja a megnyilvánulás, javaslatté-

tel lehetőségét.  

2015. évben Somhegyi Heizer 

Mihály, Bakonyi János és Már-

ton Antal  részesült posztumusz 

díszpolgári kitüntetésben, 

Magasházi János díszpolgári 

kitüntetést, Migray Emődné és 

Enyingi Mihály pedig „Márkó 

Községért” érdemérmet vehetett 

át. 

 

A rendelet tartalma röviden:  

A település életében tartósan, 

hosszú időn keresztül kifejtett, 

magas szintű közérdekű, kultu-

rális vagy közéleti tevékenység 

elismeréseképpen községünk 

lakossága díszpolgári címre ter-

jeszthet fel általa erre alkalmas-

nak vélt természetes személye-

ket, azaz magánembereket, illet-

ve „Márkó Községért” érdem-

érem odaítélésére javasolhat 

természetes és jogi személyeket. 

A felterjesztésnek, ajánlásnak 

tartalmaznia kell az ajánlott sze-

mély nevét, valamint egy, leg-

alább féloldalas indoklást is. 

Ezeket az ajánlásokat a Polgár-

mesteri Hivatalban gyűjtjük.  

Mivel a cím posztumusz is ado-

mányozható, kérjük, hogy ami-

kor ajánlást tesznek, vegyék fi-

gyelembe azokat a személyeket 

is, akik, bár már nincsenek az 

élők sorában, és munkásságukat 

korábbi években, évtizedekben 

fejtették ki, ám hatásuk ma is 

érvényesül, vagy tevékenységük 

nyoma ma is látható.  

 

Az idei évtől évente maximum 

egy díszpolgári kitüntetést  és 3 

„Márkó Községért” érdemérmet 

nyújthatunk át. A kitüntetések 

odaítéléséről a képviselő testület 

dönt a beérkezett javaslatok 

alapján. A javaslatok beérkezé-

sének határideje: 2016. július 1 

A testület csak érdemi informá-

ciókat tartalmazó beadványok-

kal foglalkozik. Egy személy 

több ajánlást is tehet. Ebben az 

esetben is szükséges minden 

javaslathoz az indoklás. Önma-

gát senki nem terjesztheti fel.  

A döntés kihirdetése ünnepélyes 

keretek között a falunapon tör-

ténik, mint ahogy a kitüntetés 

átadása is.  

 

A rendeletet teljes szövegével 

megtalálhatják községünk hon-

lapján, illetve nyomtatott formá-

ban megtekinthető a Polgármes-

teri Hivatalban.  

 

Várjuk javaslataikat!  

 

Tisztelettel:  

Kiss György  

alpolgármester  
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CSUPA JÓ HÍR! 
 

Márkófolt  Varrókör Egyesület 
 

A csoport kedden és pénteken találkozott ebben a tanévben is a 

könyvtárban. Kedden az ifjú foltvarrók ismerkedtek az alapok-

kal, sőt a varrógéppel is. Neszesszert, poháralátétet, edényfo-

gót  varrtak, valamint CD lemez újrahasznosításával mosolygós 

virágot,  babát, illetve szívecskét. Munkájuk a  Folthírek c. ki-

adványban is megjelent. 

A felnőtt csoport a varrás mellett továbbképzéseken vett részt, 

ahol a tagok  új technikákat, táskaformákat tanultak. 

A héten megkezdjük a nyári szünetet és nagyon várjuk, hogy 

ősszel nagyobb helyen tarthassuk a foglalkozásokat. 

Augusztusban a két csoport Budaörsre látogat az Országos Folt-

varró Kiállításra vonattal, a gyerekek nagy örömére. 

 

 

Szent Márk Karitász Csoport 
 

A húsvéti élelmiszerosztás után 

- kiosztottuk a Béres Alapítvány felajánlását, 

- nagycsaládosok részére a vetőmag csomagokat 

- egy kisbaba félévre elegendő pelenkát kapott egy áruházlánc 

felajánlásából 

- és az almaprogramban szintén  a nagycsaládosok kaptak egy-

egy láda almát. 

 

Augusztus utolsó két hetében hittan tábor lesz a hűs plébánia-

kertben. 

Pályázaton 40.000,- Ft értékű Erzsébet utalványt nyertünk. Napi 

háromszori étkezéssel, tartalmas programokkal a vakáció utolsó 

két hetét szeretnénk emlékezetessé tenni a gyerekek számára.  

 

A fentiekből látható,  hogy van lehetőség a segítésre. Kérem, 

bátran jelezzék, ha környezetükben  nehéz helyzetben lévő la-

kótársunkról tudnak, hogy segíthessünk. 

 

Migray Emődné 

MÁRKÓ SE HÍREI 
 

A csapat befejezte a 2015/16-os sze-

zont a MEGYE IV. keleti csoportjában. 

Az őszi szezon gyengébben sikerült, 

mint ahogy tervezte a csapat, mivel a 

legfőbb probléma a létszámhiány volt 

(8 pont, 2 győzelem és 2 döntetlen). 

Rengeteg pont veszett el ősszel, ami a 

tavaszi szezonban sokat számított vol-

na, mert a bajnokság nagyon szoros 

volt az utolsó fordulóig, tehát bárki ott 

lehetett volna a dobogón.  

A téli átigazolási szezonban sikerült 

még olyan játékosokat igazolnunk, 

akik hozzá tudtak tenni a csapat játéká-

hoz, illetve a szezon közben is csatla-

koztak újabb játékosok a csapat kereté-

hez.  

 

Úgy gondolom, hogy a legfontosabb 

cél most a meglévő keret megtartása, 

illetve még szükség esetén új játékosok 

igazolása. Ha ez sikerül, akkor a követ-

kező lépés a tökéletes és intenzív felké-

szülés, ami magában foglalja az edzé-

seket és felkészülési mérkőzéseket.  

Szeptembertől pedig hiszem, hogy a 

csapat a tabella első felében fog helyt 

állni. Úgy vélem hogy ez a 9. hely nem 

tükrözi a csapat valódi tudását!  

 

A csapat nevében szeretném megkö-

szönni Zagyva Gyula főrendező és Be-

ke Oszkár pályagondnok egész éves 

munkáját, Molnár Józsefnek, a Molnár-

kert tulajdonosának, aki a győztes 

meccsek után vendégül látta a csapatot. 

Ernyei István elnök úrnak a rengeteg 

munkát és segítséget, mert neki kö-

szönhető a csapat fennállása. Köszön-

jük azoknak a szurkolóknak is akik el-

jönnek bíztatni a csapatot, a szomszéd 

falukból és a távolabbi falvakból is. 

 

Reméljük, hogy ősszel még többen 

fognak kilátogatni a meccsekre, amit a 

csapat próbál majd minél jobb és gól-

záporos mérőzésekkel meghálálni. 

 

Inzsöl János  

(játékos, edző) 

 

 

Költözés miatt eladó szekrénysor, kihúzható reka-

mié, asztalok, székek, 60 literes hűtőszekrény és új 

villanyradiátor. 

 

Érdeklődni a 0688/270-180-as  

telefonszámon lehet. 
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Gyereknap 

 

 Idén is nagy érdeklődés mellett zajlott a 

márkói gyereknap. A május 29-én dél-

után, a Kulturális Központ mellett meg-

tartott rendezvényen számtalan lehetőség 

közül választhattak a résztvevők. A lég-

várak, arcfestés, valamint a vidám csapa-

tos és egyéni vetélkedők mellett Pál Péter 

népi fajátékaival szórakozhattak a gyere-

kek egész délután. Ezúton is köszönjük a 

lehetőséget, és reméljük, mindenki jól 

érezte magát a programon. 

Trianon megemlékezés 
 

2016. június 4-én, szombaton 

a trianoni békediktátum 96. 

évfordulójának alkalmából 

megemlékezést tartottunk a 

márkói kopjafánál. A Him-

nusz eléneklése után elsőként 

Hartmann Antal polgármester 

úr megemlékező beszédét 

hallgathatták meg a résztve-

vők, majd a Márkói Kamara 

TehátRum tagjainak — Tál 

Sándorné, Laknerné Léber 

Katalin, Zsarkó Piroska, Kiss 

György és Szalai Szabolcs - 

megemlékező műsora követ-

kezett. A rendezvény a ko-

szorúzást követően a  Szózat 

eléneklésével zárult.  

 

Ezúton köszönjük mindenki-

nek a rendezvényen való  

részvételt. 

Óvodai hírek! 
 

Június 10-én tartottuk az óvo-

dában a gyermeknapot. Gyer-

meknapi előzetesként Kistele-

ki Zoltán bábszínháza az 

Aranyhal című mesét mutatta 

be csütörtökön a gyerekek-

nek. A szokásos programjaink 

mellett Pál Péter népi játékai 

tették ezt a napot örömtelivé 

az ovisok számára. 

A Márkói Német Nemzetiségi 

Óvoda 25 gyermeke június 13

-17-ig az ajkai Polly Úszóis-

kola tíz órás oktatásán vett 

részt. Az oktatás díját (5000,-

Ft/gyermek) a Német Nemze-

tiségi Önkormányzat állta. 

Ezúton szeretnék a szülők és 

a résztvevő gyermekek nevé-

ben köszönetet mondani a 

képviselőknek az anyagi tá-

mogatásukért. 

 

A Márkó Fejlesztéséért Ala-

pítvány 100 000,-Ft-os támo-

gatásban részesítette intézmé-

nyünket. Ezt az összeget egy  

 

 

multifunkciós Canon nyomta-

tó vásárlására költöttük. Se-

gítségünkre volt az irodai esz-

köz beszerzésében illetve 

plusz toner vásárlás finanszí-

rozásában Szitási Zoltán. 

Köszönjük az alapítvány és 

Zoli segítségét! 

 

Óvodavezetői kinevezésem 

augusztus 31-én lejár. Hálás 

vagyok mindazoknak, akik az 

elmúlt öt és fél év alatt támo-

gattak. Köszönöm a minden-

kori szülői munkaközösség-

nek a fenntartóknak és az 

együttműködő szervezetek-

nek hogy a nehéz napokon és 

a jóban is kiálltak mellettem, 

mellettünk. Köszönöm a köz-

vetlen munkatársaim minden-

napokban tanúsított lelkiisme-

retes hozzáállását!    
 

Fenyvesi Andrea 

intézményvezető 

Szent Iván éji mulatság 
 

Június 18-án szombaton ismét benépesí-

tettük a Kulturális Központ melletti terü-

letet. Hagyományőrző rendezvényünket 

ez alkalommal délutáni játszóházzal és 

népi sportjátékokkal bővítettük. A gyere-

kek az asztaloknál nemezeltek és maguk 

által színezett tányéralátéteket készítet-

tek, míg Szabó Sándor „Sancival” a me-

zőn csülköztek.  

 

Az este folyamán a hagyományos kürtös-

kalács sütés sem maradhatott el, amit  tűz 

körüli tánc, tűzugrás és éjszakába nyúló 

táncház követett.  

* * * * * * 
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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 

Válogatás gyerekek dolgozataiból: 

 

-Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsma-

gomba. 

-Ady Boncza Bertalant vette feleségül. 

-Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt. 

-És akkor a költő megírta Szundi két apródja 

című versét. 

-Egyiptom őslakói a múmiák. 

-Egyik csapadékfajta a lisztharmat. 

-Händel szépen játszott hegedűn és szimfónián. 

-A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig 

egy hölgyet tűztek maguk elé. 

-Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt 

a Rodostóba. 

-Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a 

középkorban. 

-A Föld első élőlényei a kék maszatok voltak. 

-A lelkészek a parókán laktak. 

-Mikszáth híres regénye a Noszty fiú esete 

Tóth Matyival. 

-Síkidomok a kör, a négyzet, a há-

romszög és a palaleló gamma. 

RECEPTÖTLET 

MÁLNÁS MÁKOS 

MOUSSE TORTA 

 
 

Hozzávalók a tésztához:  

3 tojás,  

3 ek cukor,  

3 ek liszt,  

1 ek kakaó,  

4 g sütőpor 

 

Málnás és mákos  

mousse hozzávalói:  

5 tojássárgája,  

1 dl tej,  

1 dl víz,  

7+5 gr zselatin,  

4 dl habtejszín,  

1 cs habfixáló,  

250 g málna vagy eper 

vagy áfonya,  

150 g darált mák,  

egy kisebb citrom reszelt 

héja 

Elkészítés: 

A tészta hozzávalóiból süssünk piskótát tortaformába, 

majd a kihűlt tészta köré tegyünk tortakarikát. A tojássár-

gáját a cukorral keverjük habosra, majd adjuk hozzá a 

tejet, és vízgőz felett kicsit sűrűsítsünk rajta. A lereszelt 

citromhéjat keverjük a mákhoz. Az elkészült tojáskrém 

felét öntsük az összetört málnára a másik felét meg a 

mákra, és keverjük össze őket. A tejszínt a habfixálóval 

verjük kemény habbá, majd egyik felét adjuk a málnához, 

másik felét a mákhoz, és óvatosan forgassuk össze. 0.5 dl 

vízhez adjuk hozzá az 5 g zselatint, majd melegítsük míg 

elolvad, és csurgatva keverjük bele a mákkrémbe. Az el-

készült mákkrémet öntsük a piskótára, majd tegyük 15 

percre a hűtőbe. 0.5 dl vízhez most 7 g zselatint adjunk, 

melegítsük, míg elolvad, majd csurgassuk a málnakrém-

hez. A hűtőből kivett tészta tetején óvatosan oszlassuk el 

a málnakrémet, és tegyük 1 éjszakára a hűtőbe. 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

júniusban született   

új kis lakóit: 
 

Klepach Dominik 

Merics Eliza 
 

 

 

 

 

Gratulálunk a szülőknek és sok örömet  

kívánunk  az egész családnak! 


