Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIII. évfolyam 9. szám
Márkóért együtt!

2016. szeptember

Hírek
Az elmúlt hónapok során ismét
számos fejlesztés történt településünkön. Elsőként említem a
ravatalozó teljes körű felújítását.
Az épületet kimeszeltük és a
közeljövőben Enyingi Mihály
márkói keramikus munkájának
köszönhetően 2 képpel gazdagítjuk.
Ahogy a kedves lakótársak is
láthatják, a pályázati támogatásból és önkormányzati önerőből
megkezdődött a járdák és az utak
kiépítése. A beruházás várható
befejezése október 12. Magam,
az önkormányzati dolgozók és a
képviselő-testület nevében kívánok a használatához mindenkinek jó erőt és egészséget.
A Petőfi utca felső részének a
világháborús emlékműtől a Kő-

hát utcáig terjedő rövid (kb. 250
m-es) szakasza azért nem került
bele a pályázatba, mert kiderült,
hogy az a rész állami tulajdonban
van.
A nyár végi és őszi munkálatok
befejezése után önkormányzatunk az államtól igényelni fogja a
tulajdonjogot, és ennek bejegyzését követően ugyanolyan jogon
pályázhatunk a fenti útszakasz
megépítéséhez szükséges összegre, mint a falu területén található
többi útjainkra, melyek reményeink szerint a közeljövőben szintén megújulnak.
A világháborús emlékmű elkészült. Felszentelésére az október
8-án tartandó Német Nemzetiségi Fesztivál keretében kerül sor.

termében, melyre szeretettel várjuk a kedves lakótársakat.
Mára eldőlt az is, hogy önkormányzatunk jó gazdálkodása
folytán az adósság-konszolidáció
keretében további 20 millió forint támogatásban részesül, melyet a jövő tavasszal teljes egészében a Kálvária utca felújítására, illetve az új szakasz megépítésére és valamennyi utcánk utcatáblájának
elkészíttetésére
használunk fel. Az önkormányzat az ehhez szükséges összes
engedélyt beszerezte, tehát nincs
akadálya a tavaszi kezdésnek.
Reményeink szerint jövőre megkezdődhet az iparterület fejlesztése, ennek első lépéseként
szennyvízrendszerének kiépítése.

Október 25-én kedden 17 órai
kezdettel közmeghallgatást tartunk a Kulturális Központ nagy-

Hartmann Antal
polgármester

***
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Ezúton értesítjük a tisztelt tagtársainkat, hogy a következő összejövetelünket október 5-én, 17 órai
kezdettel tartjuk.
Szeretettel várunk minden tagunkat és a leendő tagokat is!
Elnökség
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Márkó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási (A típusú) és középiskolai (B típusú) hallgatók számára,
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

A részletes pályázati kiírás elérhető: a http://www.emet.gov.hu/felhivasok címen.
A pályázati kiírás teljes nyomtatott dokumentuma ügyfélfogadási időben megtekinthető
a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban (Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.).
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2016. november 08. (kedd) 16 óra.
A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibásnak minősül
és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga után.
Márkó Község Önkormányzata
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Tisztelt Lakosság!

Október 2-án népszavazás lesz.
Arról kell döntenünk, hogy elfogadjuk-e, hogy az Európai Unió a
megkérdezésünk nélkül telepítsen
hozzánk migránsokat vagy sem.
Aki igennel szavaz, egyetért ezzel, aki nemmel, az ellenzi a betelepítést.
De nézzük a tényeket.
Közel-Kelet és Afrika háború sújtotta térségeiből és nyomortelepeiről migránsok százezrei indulnak
meg Európa felé egy jobb élet
reményében. A TV-ben láttunk
bebocsátásra váró gyermekeket
és asszonyokat (mintegy 20 %) és

hadseregként vonuló fiatal férfiakat (kb. 80 %).
A befogadás pártiak azt mondják,
hogy kell a munkaerő az elöregedő Európában, az ellenzők arra
hivatkoznak, hogy ezeknek az
embereknek a többsége már képzetlensége okán is alkalmatlan
arra, hogy alkalmazzák őket.
A befogadók azt állítják, hogy a
migránsokat rá kell szoktatni az
európai életmódra és hagyományokra. Az ellenzők attól tartanak, hogy ők fogják rákényszeríteni a saját életmódjukat, kultúrájukat és hagyományaikat Európára.
A nyugati országok, akik tárt ka-

Helye: Herendi Művelődési Ház és Könyvtár
Ideje: 2016. október 14. 13 óra

JÁRŐRTÁRS
beosztás betöltésére

Vállalj munkát a haderőben!
JELENTKEZZ SZERZŐDÉSES KATONÁNAK!






Hartmann Antal
polgármester

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Katonai Toborzás



rokkal várták a migránsokat, későn, de ráébredtek, hogy nagy
hibát követtek el. Angela Merkel
is visszaforgatná az idő kerekét,
de már késő.
Ne akarjuk, hogy félve kelljen az
utcákon járni, és a terrorveszélytől naponta félni.
Ez a népszavazás gyermekeink és
unokáink jövőjéről is szól. Egész
Európa arra figyel, hogy mi hogyan döntünk. Arra kérem a tisztelt lakótársakat, hogy mindenki
menjen el szavazni, és döntsön
lelkiismerete szerint.

Feltételek:
magyar állampolgárság
magyarországi lakhely
betöltött 18. életév
büntetlen előélet
egészségügyi, pszichikai és
fizikai alkalmasság

A pályázatra cselekvőképes, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok
jelentkezését várjuk.
Felvételi követelmények:
 Betöltött 18. életév
 Magyar állampolgárság
 Állandó belföldi lakóhely
 Érettségi bizonyítvány
 Büntetlen előélet
 Fizikai-, pszichológiai– és egészségügyi alkalmasság
 Pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes
minősítése
 Kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás
annak a szolgálati viszony létesítése előtti,
valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Érdeklődni, jelentkezni a toborzó irodában:
8200 Veszprém, Jutasi u. 20.
www.hadkiegeszites.hu
E-mail: veszprem.toborzo@regiment.hu
Ügyfélszolgálat:
Hétfő: 8.00-12.00; 13.00-18.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 8.00-12.00;13.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00

Érdeklődni: Tel.: 06-80/203-983,
E-mail: hatarvadasz@orfk.police.hu
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Márkó SE hírei
A csapat megkezdte szereplését a
Megye III. Keleti csoportjában. A
bajnokságra heti 2 edzéssel készültünk. A legfontosabb cél az
volt, hogy a tavalyi játékoskeretet
egyben tartsuk, ez sikerült is. Továbbá csatlakozott a csapathoz 3
új játékos, Hullala János visszatért, Horváth Márk és Beke Oszkár pedig a Herend csapatából
érkezett. Az első mérkőzésen Balatonalmádiba utaztunk, ahol a
pályán ugyan 2:1-es vereséget
szenvedtünk, de mint utólag kiderült az ellenfélnél jogosulatlanul
szerepelt több játékos is. A mecscset végül megóvtuk és a szövetség nekünk adta a 3 pontot. Második fordulóban Tihanyba léptünk pályára ahol 2:0-ás hátrányból felállva végül nyertünk 5:4re! Gólszerzők: Zagyva, Kozma,
Beke, Bazsó, Horváth. A 3. fordulóban következett a szezon talán legjobban várt mérkőzése,
Hárskút csapatát láttuk vendégül.
Szerencsére sokan kilátogattak a
mérkőzésre, ahol végül megérdemelt 5:2-es győzelmet arattunk!
Gólszerzők: Zagyva 3, Kneisz,

Óvodai hírek
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik az immár
hagyományossá vált falunapi
süti vásáron munkájukkal, sütemény készítésével vagy pénzbeli támogatás felajánlásával segítették a szülői munkaközösség
és az óvoda jótékonysági akcióját. Minden eddiginél sikeresebb volt a kezdeményezés,
165.000,-Ft-ot gyűjtöttünk öszsze.
Köszönjük továbbá a tombolavásárlásokból befolyt közel

Kozma.
Márkó SE-Jásd-Csetény 2016A 4. fordulóban Balatonfüreden .10.08 15:00.
játszottunk Pécsely csapata ellen. Eplény SE-Márkó SE 2016.10.16
Sokáig mezőnyfölényben játszot15:00.
tunk, a vezetést mégsem nekünk
INZSÖL JÁNOS
hanem ellenfelünknek sikerült
megszereznie, aminek köszönhetően 1:0-ra meg is nyerték a mérkőzést. Köszönjük azoknak akik
eddig lejöttek szurkolni a csapatTisztelt Lakótársak!
nak, reméljük, egyre többen leszAz előző számunkban tévesen jenek majd.
lent meg a falunapi utcafoci bajKövetkező mérkőzéseink:
nokság eredménye. A mérkőzést a
Márkó SE - Olaszfalu SK 2016- Petőfi utca csapata nyerte. Az
.09.24 16:00.
eredményhez gratulálunk és toAlsóörs SE-Márkó SE 2016- vábbi sikeres szereplést kívánunk!
.10.01 15:30.
(szerk.)

25.000,- Ft-ot, mely szintén a
szülői munkaközösség kasszáját
gyarapítja. A felajánlások egy
részéből két csoportszobába vásároltunk audio készüléket.
A Nemzetiségi Önkormányzat a
tavasz folyamán, fenntartóként
működő nemzetiségi önkormányzatoknak kiírt pályázaton
három millió forintot nyert az
óvoda fejlesztésére. A támogatási összegből az ablakok külső
árnyékolását szeretnénk megoldani és a jelenleg könyvtárként
és jóga teremként működő helyiségekből tornaszobát fogunk
kialakítani és felszerelni.
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További pályázatot adtunk be
eszközfejlesztésre, mely jelenleg elbírálás alatt áll, eredményére várunk.
A munkaközösség „vagyonát” a
pályázatokra való tekintettel
megtakarításként kezeljük, és az
elbírálás függvényében használjuk fel.
Köszönjük Debrecenyi Balázsnak a kerékpáros sisakokat,
amelyeket az óvodások számára
ajánlott fel!
Fenyvesi Andrea
óvodavezető

Egy hét emlékei….
Falunkban a Márkói Németek
és Magyarok Baráti Köre
Egyesület idén is megrendezte
hagyományos nyári kézműves
táborát. Az alábbi cikket Krein
Viktória küldte az olvasóknak:
„Nyikorog a kapu, koppan a
zár…
Ismerős hangok a nyár közepén a
volt kultúrházban. Az idősebbeknek szép emlék a fiataloknak friss
élménnyel, tizenegyedik alkalommal nyíltak az ajtók a Márkói Németek és Magyarok Baráti Körének táborában. Hétfőn Erika újrahasznosított papírból varázsolt
kosarakat és dísztárgyakat. Tudtuk, hogy erre egy délután nem
lesz elég, így kedden mindenki
folytathatta aki belekezdett a
nagy munkába. Mariann és Móni
óvónéni is jött és munkára fogta a
kis kezeket. Mandala kép és napraforgó szalvétatartó készült. Az
agytekervényeket Sanyi és Lídia
néni mozgatta meg. Előkerültek a
sorszámok és Ági csillámtetkói
csillogtak a karokon.
Kedden tehát folytatódott a kosárfonás, Sanyi és Lídia ismét

játékra hívott. Zsófi
papírhajtogatásra
hívott
mindenkit.
Angéla folytatta a
kezek
csillogóvá
tételét, amire felkerültek a foltvarró
kör, Gabi néni vezetésével a karkötők és
nyakláncok.
Szerdán kicsit előbb,
de annál nagyobb
lelkesedéssel jöttek a Veszprémi
Családsegítő munkatársai, hogy
sorversenyre invitálja a csapato-

kat.
Volt
kötélhúzás,
legószerelés, elsősegély, lufi borotválás, horgászat és sok játék.

Csütörtökön
két
másik
óvónéninek örülhettünk. Iringó
néni asztalán cica-egér ügyességi
játékot készíthettek, Szilvi néninél befőttes üvegeket lehetett díszíteni. Szilvi fehér pólói a nap
végén színesbe díszelegtek. Készültünk az iskolába is és Martina
könyvjelzői talán már a könyvekbe díszelegnek. Harmonikaszó
zengte be az ódon falakat délután. Keller Ádám 12 éves
tótvázsonyi kisfiú jött hozzánk és
kápráztatta el a fiatalokat és időseket. Mi sem bizonyítja jobban,
hogy kétszer játszotta el a hozott
dalokat.
Pénteken busszal indultunk egy
rövid útra, ami Magyarpolányba
vitt minket. Időutazásnak is nevezhetnénk, mert egy tájház nyitott kapuján belépve a múltba
érezhettük magunkat. A kicsik
elcsodálkoztak, a nagyok megbeszélték, hogy a tárgyak ismerősek
a nem is oly rég múltból. Rövid
séta után a templomba is ellátogattunk, majd a stációsoron végigsétálva feljutottunk a kápolnához. Mindenki feljött és örült,
hogy együtt vagyunk, amit egy
kedves csoportkép is bizonyít.
Fagyival zártuk a napot és egy
vidám beszélgetéssel, majd a
busz hazarepített minket. Mindenkinek köszönjük mind az
anyagi, mind az erkölcsi támogatást.”
Krein Viktória
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Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja településünk minden nyugdíjas korú lakóját
a 2016. október 3-án, hétfőn

17:30 órai kezdettel
az

idősek világnapja alkalmából

a márkói Kulturális Központban szervezett
rendezvényre

Közreműködnek:
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
Márkói Kamara TehátRum
Leblanc Győző és Tóth Éva
A rendezvényre a belépés díjtalan
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

2016. október 6.
16 órától
Helyszín:
Kulturális Központ
Márkó, Kálvária u. 6.
Tervezett programok:
Óra készítése újrahasznosított papírból
Őszi ajtódíszek, dekorációk

AZ ELŐADÁST „A KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ HELY” /MÁRKÓI KÖZSÉGI
KÖNYVTÁR/ SZERVEZI, A KSZR /KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER/ TÁMOGATJA
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RECEPTÖTLET
Rácsos szilvás pite
Hozzávalók:
Tésztához:
 300 g liszt,
 150 g vaj,
 100 g cukor,
 1 egész tojás,
 fél dl tejföl,
 1 tk sütőpor,
 csipet só.

Töltelékhez:
 szilva /kb.20 db/,
 őrölt fahéj,
 porcukor.

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összedolgozom, fél órát hűvös
helyen pihentetem, majd ¾ és ¼ arányban elosztom.
A nagyobbik részt kinyújtom és beleegyengetem egy
pite vagy tortaformába. Villával megszurkálom. A
szilvát félbevágom, kimagozom, és héjával felfelé a
tésztára rakosgatom. Ízlés szerint megszórom fahéjjal
és porcukorral. A tészta kisebbik felét is kinyújtom,
lekenem enyhén felvert tojássárgájával, és derelyevágóval csíkokat vágok belőle. A tésztacsíkokat a pite
tetejére helyezem. 180 fokos sütőben 25-30 percig
sütöm.

Kenéshez:
 1 tojás sárgája

Áprily Lajos: Őszi rigódal
Megeste már a dér a bokros oldalt,
fenn vadlúd-ék húz vadlúd-ék után.
Ragyog az ősz. És dalt hallok, rigódalt,
egy ritka lombú vadcseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem,
rég hallgat búbosbanka- s gerleszó.
Ha pártaian s nem várja fészek-öl sem,
miért szól még a megtévedt rigó?
Tán június sugár-illúziója
remegett át a bíbor lomb felett,
s attól dalol a völgy révült rigója
ilyen évszak-tévesztő éneket.
Nem is téved: halkan szól, mintha félne,
köd ül a hangok túlfinom során,
mintha húnyt szemmel, álmában zenélne,
egy álom-őszben, álom-fuvolán.
A hangja nem fog mámorral kitelni,
nagy líra nincs. S mégis, így volna jó:
amíg a hófelhő jön, énekelni,
mint az a révült, holdkóros rigó.

A kamionsofőr betér egy út menti étterembe, és
rendel magának egy adag bécsi szeletet.
Amikor épp nekifogna, két jól megtermett, bőrruhás motoros vagány lép be az étterembe.
Egyikük se szó, se beszéd elragadja a sofőr tányérját, és átviszi a saját asztalukhoz. A férfi egyetlen
szó nélkül fizet és távozik.
– Figyelitek, srácok – szól a nagyobbik hangú vagány -, a pasas vagy teljesen beszari, vagy nem tud
bunyózni.
– Valószínűleg vezetni sem tud – szól közbe a pincér -, nézzék, épp most lapított palacsintává két
motort.

***

Új nagyfőnök érkezik a vállalathoz. Nézelődik,
hogy megy a munka. Meglát egy unottan ücsörgő
fiatalembert, felmegy benne rögtön a pumpa.
– Fiam, mennyi a maga havi fizetése?
– 60.000.
– Itt van 60.000, fogja, és most tűnjön el, meg ne
lássam itt többé! Az ember egy szó nélkül eltűnik. Egy beosztott jön oda egy ezressel a kezében, tanácstalanul néz körbe.
– Igazgató úr, nem látta a pizzafutárt?

Rönkfa vagy gerenda udvari játszót
keresek kisfiam számára.
Érdeklődni: Merész Csaba
Tel.: 06-30/985-3803

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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