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                         2017. január 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIV. évfolyam 1. szám 

Márkóért együtt! 

Lakossági felhívás 

A kémények karbantartásával és ellenőrzésének 

fontosságával kapcsolatban a kéményseprő-ipari 

tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben 

és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának 

szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM 

rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése 

érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-

igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint ké-

ményseprő-ipari szerv a 2017. évi kéményseprő-

ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elké-

szítette. 

Az ütemterv szerint Márkó községben 2017. febru-

ár 13. és február 20. között várható az ellenőrzés. 

A tervezett sormunkáról az alábbi linken olvashat-

nak részletesen:  

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

tevekenysegek 

Márkó Község Önkormányzata 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Boldog Új Évet kívánunk min-

den kedves tagtársunknak! 

 

Január 4-én tartottuk ez évi első 

közgyűlésünket, amelyet Mada-

rászné Dr. Ifjú Bernadett veze-

tett. 

Köszönjük a közreműködést! 

 

Alapszabályunk néhány pontban 

változott és változás következett 

be az elnökség személyeiben. 

Nagyon köszönjük a leköszönő 

vezetőségi tagoknak az önzetlen 

segítségüket, munkájukat, amely-

lyel hozzájárultak az egyesület 

működéséhez, kívánjuk, hogy 

továbbra is jöjjenek az összejö-

vetelekre. 

Jó egészséget, jó szórakozást, 

kikapcsolódást és érezzétek jól 

magatokat közöttünk. 

 

Köszönjük Szivák Alajosné-

nak, aki már  nagyon régóta 

végezte a pénztárosi teendőket, 

továbbá köszönet Halász József-

nének és Enyingi Juditnak. 

 

Az új vezetőségi tagok: Jánosik 

Tivadarné, Knolmayer Gézáné és 

Kővári László jó munkát,  jó 

egészséget és kitartást kívánunk! 

 

Az idén ismét megyünk Hajdú-

szoboszlóra május 21-28-ig aki 

szeretne jelentkezni az szóljon 

Kovács Károlyné Julikának. 

 

Az Erzsébet programban elnyert 

pályázóknak már lehet szállást 

foglalni gyógyfürdős szállásokra, 

de csak az első negyedévre, ami 

2017 február és március! Akinek 

ez az időszak megfelel az keres-

sen meg (Kovácsné Márti) és 

foglalok szállást. 

 

Kérjük, hogy aki teheti támogas-

sa egyesületünket az adója 1%-

ával adószámunk: 

18336982-1-19 

Februárban sajnos technikai 

okok miatt nem tudunk össze-

jövetelt tartani, így a legköze-

lebbi összejövetelünk március 3

-án, pénteken 15 órakor lesz.  

Várjuk tagjainkat és leendő 

tagokat is! 

 

Elnökség 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tevekenysegek
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tevekenysegek
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Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület  

Pályázati felhívása 

Gyűjtőmunka  

a márkói iskoláról 

 

Márkón már több, mint két évti-

zede nem működik iskola. A régi 

iskola emlékét jó lenne megőriz-

ni, minél több személyes történe-

tet, képanyagot összegyűjteni a 

régi időktől egészen az iskola 

megszűnéséig. A naplókon, hiva-

talos dokumentumokon túl is iz-

galmas egy iskola élete. Szeret-

nénk, ha ennek összegyűjtésében, 

megőrzésében interjúkkal, képek-

kel, dokumentumok gyűjtésével 

és digitalizálásával a gyermekek 

és fiatalok is részt vennének. 

Ennek érdekében a Márkói 

Cserdülő Kulturális Egyesület 

pályázatot hirdet a következő 

kategóriákban: 

I. kategória: általános iskolás 

gyermekek számára.  

Fényképek gyűjtése a márkói is-

kola életéről. A fényképen kérjük 

megjelölni, mikor készült 

(évszám), milyen eseményen, kik 

láthatóak rajta. (Minimum 2 ese-

mény fényképes bemutatása) 

2. Szülők, nagyszülők emlékei-

nek lejegyzése nagyon szép kéz-

írással, vagy számítógéppel. 

(Minimum 5 oldal) 

II. kategória: 7. – 8. osztályo-

sok és középiskolások számá-

ra 

1. Esszé írása a márkói iskola 

életéből, történetéről, képekkel, s 

ha lehet levéltári dokumentumok-

kal is alátámasztva. Esszé terje-

delme minimum 10 gépelt oldal. 

Képeket mellékletbe kérjük, kép-

aláírással. Digitalizálásban, szer-

kesztésben segítünk. 

2. Interjúk készítése diktafonnal, 

és azok lejegyzése. Egy pálya-

munka minimum 40 perc felvételt 

kell, hogy tartalmazzon. 

A pályázatok benyújtási határ-

ideje: 2017. március 31. 

Pályamunkákat digitálisan a 

iphigenia.aulis@gmail.com email 

címre, és nyomtatva egyesületünk 

székhelyére—Márkói Cserdülő 

Kulturális Egyesület: 8441 

Márkó, Viola u. 5/E.- kérjük be-

nyújtani. A legszebb, legértéke-

sebb munkákat beküldők juta-

lomban részesülnek. Ha elegendő 

anyag gyűlik össze, akkor kiad-

vány készülhet belőle, amelyben 

minden résztvevő gyermek nevét 

szerzőként feltüntetjük. 

Segítséget nyújtunk: a 06/70/236 

18-35-ös telefonszámon  és e-

mailben: 

iphigenia.aulis@gmail.com. 

Merjétek megszólítani szüleite-

ket, nagyszüleiteket, a körülötte-

tek élő idősebb embereket!!! 

KÖSZÖNET 
 

Tisztelt Márkóiak! 

 

A Márkói Cserdülő Kulturális Egye-

sület nevében szeretném köszönete-

met kifejezni a 2016. évi szja 1% fel-

ajánlásokért. Egyesületünk a tavalyi 

évben 200.111,- forintot kapott, me-

lyet a néptáncoktatás és  rendezvénye-

ink költségeire használunk fel.  

Kérjük, aki teheti, támogassa idén is 

szervezetünket! 

 

Adószámunk: 1828044-1-19 

 

Tisztelettel: 

Madarász Péter 

elnök 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

decemberben született  új kis  lakóit 
 

 

Kaufmann Blankát 

Árnhoffer Patrikot 
 

Gratulálunk a szülőknek  és sok örömet   

kívánunk  az egész családnak! 

mailto:iphigenia.aulis@gmail.com
mailto:iphigenia.aulis@gmail.com
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Játékra fel  

Kedves Vendégeink! 
 

A Márkói Csárdába 2017. január 

27-én pénteken és 28-án szomba-

ton csocsó és darts BAJOKSÁG-

RA várunk mindenkit sok szere-

tettel. Személyenként kettő zse-

tont adunk ajándékba mindkét 

játékhoz. 

A játékkedv és a jó hangulat fo-

kozásához 20% italakcióval ked-

veskedünk, valamint minden piz-

za árából 30% kedvezményt biz-

tosítunk a megéhezett játékosok-

nak. 

 

2017. január 27-28-án Csocsó és 

Darts bajnokság I. forduló 

2017. február 10-11-én Csocsó és 

Darts bajnokság II. forduló 

2017. március 11-én Nőnapi élő-

zenés vacsorával egybekötött bált 

tervezünk. 

 

Honlapunk elkészült és megte-

kinthető a www.markogasztro.hu 

címen. 

Étlapunkon szereplő ételeink 

mindegyike rendelhető kiszállí-

tásra, valamint a napi menü is 

kérhető előfizetés esetén munka-

helyre, házhoz szállítva. 

 

Elérhetőség: 

8441. Márkó, Padányi Bíró Már-

ton Tér 9. 

+36-88/210-606 

+36-30/356-1766 

e-mail: 

markogasztro@gmail.com 

weblap: www.markogasztro.hu 

Mindenki Karácsonya 

 

December 23-án délután az utóbbi évekhez hasonlóan 

idén is összegyűltünk művészeti csoportjainkkal és lakó-

társainkkal egy karácsony előtti közös ünneplésre.  

A karácsonyi díszbe öltözött Kulturális Központ színpa-

dán Hartmann Antal polgármester úr köszöntötte a meg-

jelenteket áldott, békés ünnepeket kívánva településünk 

lakóinak, majd Madarász Dániel szavalatával vette kez-

detét az ünnepi műsor. Ezután Biszak Sára énekes elő-

adását hallhattuk.  Somogyi József egy kedves mesével 

varázsolta el a gyerekeket,  majd pedig a Steixner István 

Német Nemzetiségi Énekkar karácsonyi dalait hallhattuk. 

A színpadi műsor zárásaként a Márkói Cserdülő Nép-

táncegyüttes csoportjának betlehemes előadását láthatta a 

közönség.   

Ezután kint folytatódott 

a program falunk új Bet-

leheménél, ahol Hart-

mann Antal polgármes-

ter méltató szavai után 

Véber Gáborné ismer-

tette a Betlehem létre-

jöttének történetét. Ezután Zsarkó Piroska szavalata, 

majd a Christkindlis lányok éneke melengette lelkünket a 

fagyos téli estén.   

Az est további része a hagyományoknak megfelelően zaj-

lott: a gyerekek feldíszítették a falu karácsonyfáját, majd 

kötetlen program következett forralt bor, tea és sütemé-

nyek fogyasztása mellett.  

Ezúton köszönjük a szereplőknek és a résztvevőknek, 

hogy munkájukkal és jelenlétükkel emelték a rendezvény 

hangulatát. 

MEGEMLÉKEZÉS  

A MÁRKÓI NÉMETEK  

ELŰZETÉSÉRŐL 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 

2017. január 13-án a Kulturális Központban 

megemlékezést tartott településünk német la-

kóinak 69 évvel ezelőtt éppen ezen a napon 

történt elűzetésének évfordulója alkalmából.  

A rendezvényen közreműködött a Márkói Ka-

mara TehátRum és a Steixner István Német 

Nemzetiségi Énekkar.  

A korabeli eseményekről és azok történelmi 

hátteréről Márkusné Vörös Hajnalka, a Magyar 

Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárá-

nak igazgatóhelyettese tartott tartalmas és na-

gyon érdekes előadást.   

A domborművet készítette: id. Szabó Gyula 

http://www.markogasztro.hu
mailto:markogasztro@gmail.com
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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 

Bérlet 

Elsős főiskolásoknak tart eligazítást a kollégium igazgatója: 

- Nos fiúk, a tiétek az első szint, a lányok a 2. szinten laknak. A különböző problémák megelőzése érde-

kében mindenki az éjszakát a saját szintjén tölti. Az a szabály, hogy ha valakit először rajtakapunk a má-

sik szinten, megbüntetjük 50 dollárra. Ha ez még egyszer előfordul, akkor már 100 dollár a büntetés, 

harmadszorra pedig már 150! 

Hátulról megszólal egy hang: 

- És egy féléves bérlet mennyibe kerül?  

 

* * * 

Diliházban 

A beteg a diliházban lelkesen írogat. 

- Mit írunk? Mit írunk? - kérdi nyájasan a vizitelő professzor. 

- Levelet írok magamnak.  

- Na és mi lesz benne?  

A beteg csodálkozva néz rá: - Honnan tudhatnám, mikor még meg sem kaptam? 

Elkészítés: 
A snidlinget, bazsalikomot és a chilit apróra vágjuk. A 

hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk. 

Az apróra vágott snidlinget, bazsalikomot, és chilit elke-

verjük a mackósajttal. Ízesítjük sóval és borssal.  

A karajszeletek egyik oldalára szeletelt bacont teszünk, 

halmozunk rá a sajtos töltelékből, felgöngyöljük, baconba 

tekerjük és szorosan alufóliába csavarjuk. 

A tekercseket tepsibe vagy sütőrácsra helyezzük és elő-

melegített sütőben 40-45 perc alatt megsütjük.  

Jó étvágyat kívánok hozzá!  

RECEPTÖTLET 

Baconos karajszele-

tek zöldfűszeres 

mackósajttal töltve 
 

 

Hozzávalók: 

4 nagyobb szelet karaj 

csont nélkül 

• 1 cs. snidling 

• 8 cikk mackósajt 

• 1 db chili paprika 

• friss bazsalikom 

• só 

• őrölt fehér bors 

• 1 cs. szeletelt bacon  

 

 

Friss tojás kapható! 

Petőfi Sándor utca 41.        

TEL.:06-20/917-9621 

 

 

 Megkímélt, szép állapotú, egyajtós,  

290 L-es Fagor hűtőszekrény eladó.  

A készülék A energia-osztályú,  

elektronikus vezérléssel ellátott.  

Méretei: 149 cm x 60 cm x 61 cm (mélység).  

 

Érdeklődni a 06/20/291-3396  

telefonszámon lehet.  


