Márkó Község Lapja
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XIV. évfolyam 4. szám
Márkóért együtt!
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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!

HÍREK
Ahogy bizonyára a kedves lakók is tapasztalták, a Kálvária utca
aszfaltozása elkészült.
Az elültetett fák mindnyájunk örömére 100 %
-os arányban megeredtek. Az útépítés tovább
folytatódik, és a Kálvária utcából nyíló bekötőutak aszfaltozását is a
közeljövőben elvégezzük.
Márkó Község Önkormányzata ebben az évben ilyen nagyszerű fejlesztéseket tud véghezvinni.

A folyamatban lévő további beruházásink:
 Iparterület közvilágításának kiépítése
 Rózsafa utcai járdaépítés
A
szennyvíztisztító
várva várt bővítésének
előkészítése—
Önkormányzatunk
erre a feladatra már
elkülönített 42 millió
forintot. A teljes beruházás költsége várhatóan 150 millió forintba fog kerülni. Szeretnénk a beruházást
2019-ig végrehajtani.
Az idei évben megnövekedett fejlesztési mun-

kákra és a lecsökkent
munkaerőre való tekintettel kérném a tisztelt
lakosságot, hogy a saját
ingatlan előtti közterületet legyen kedves mindenki rendben tartani.
Aki bejáró építése vagy
más felhasználás céljából a vízelvezető árkot
be szeretné fedni az ingatlana előtt, kérjük
ezen szándékát az önkormányzatnál jelezze
(engedélyköteles).
Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester
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Márkói
Nyugdíjasok
Egyesülete
Következő, anyák napi
összejövetelünk május
10-én szerdán 16 órakor lesz, melyr e szer etettel várunk mindenkit.

A kirándulásra a 2000 Ft
-ot kérjük ekkor befizetni. Ez fontos a jelentkezők létszáma miatt. Úgy
néz ki, hogy túljelentkezés van, így külső jelentkezőket csak akkor fogadunk, ha marad hely a
buszon.
Elnökség

LOMTALANÍTÁS

Idén is lesz falunkban lomtalanítás. A kihelyezés időpontja:
2017. május 13-14. Az elszállítás kezdetének időpontja:
2017. május 15. Kér jük a tisztelt lakosságot, a lomokat – lehetőségük szerint – minél későbbi
időpontban helyezzék ki, hogy
elkerüljük a lomok széthordását.
Nem helyezhető ki (nem szállítja
el a VHK Nonprofit Kft.) a következő hulladék: elektronikai
hulladék, veszélyes hulladék,
szelektív hulladék, építési hulladék és biológiailag lebomló hulladék.
Újra lesz szelektív hulladékgyűjtő edény osztási akció, ebben
Márkó Község Önkormányzata
nyújt segítséget a VHK Nonprofit Kft-nek.
Kérjük, aki még nem igényelt –
nem vett át – kék/sárga szelektív
hulladékgyűjtő edényt, de szeretne szelektíven gyűjteni, igényét
jelezze az önkormányzatnál
(Cím: Márkó, Padányi Biró Márton tér 5., telefonszám: 88/504014). A VHK Nonprofit Kft. a
leadott lista alapján községünkben megszervezi az átadástátvételt.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével megváltozott a szelektív gyűjtőszigetek szerepe. A VHK Nonprofit
Kft. javaslata alapján településünkön egy gyűjtősziget maradna (az, hogy melyik sziget lesz a
maradó, még egyeztetés alatt)
ahol továbbra is el lehet helyezni
a szelektíven gyűjthető hulladékot.
Márkó Község Önkormányzata

A MárkóFolt Varrókör
Egyesület hírei
2017. április 8-án, szombaton
egész napos „Varrós Napot” tartottunk, Gombocz Ágnes, a
CsokiFolt blog és számos foltvarráshoz szükséges sablon szerzőjének vezetésével. A „tanfolyam”
előtti hetekben már próbálgattunk
inchben mérni, szabni, ellenőriztük, hogy van e gépeinkhez ¼
inches talp.
Szombaton iránytű mintát varrtunk Ági segítségével. CsokiFolt
Ági a sablonok mellett írásos
anyagot, plakátokat hozott a munkafolyamatról és szemléltetően,
kedvesen magyarázott. Megismerkedtünk a mintakészítés során
a maszkoló szalag sokoldalúságával, a pénztárgépek blokkjainak
hasznosítási módjával, s jó néhány tanáccsal is ellátott minket,

hogy a tipikus hibákba ne csúszszunk bele.
A délelőtt vidáman, tervezéssel,
színezéssel, a szükséges alkotó
elemek szabásával telt. Néhányan
nagyon izgulni kezdtünk dél felé,
hogy nem leszünk készen a mintával a nap végére. Délben finom,
bőséges ebédet ettünk a Csárdában, majd megkezdődött az összeállítás folyamata. A tanácsok ellenére is néha rosszul illesztettük
össze a részeket, s utána bontottuk boldogan, de a tanfolyam végére lassacskán elkészültek az
egyszerűbb, később a bonyolultabb minták is.
Köszönjük a résztvevőknek a finom süteményeket, üdítőket és a
vidám, kellemes napot, amit
együtt tölthettünk!
Madarászné dr. Ifju Benadett

***
Járási szavalóverseny
Márkón
Településünk immár 9. alkalommal adott otthont a költészet napja alkalmából szervezett járási
szavalóversenynek. Az idei versenyen 5 iskola mintegy 60 diákja mérette meg magát 4 kategóriában.
Idén a 200 éve született Arany
János, a 80 éve elhunyt József
Attila verseiből választhattak,
illetve bármely magyar költő, a
tavasz témakörében íródott költeményével indulhattak a diákok.
A megmérettetés 2 teremben, és
így két zsűri előtt zajlott.
I. kategória (1-2. osztályosok) és
II. kategória (3-4. osztályosok) Zsűri:
Krámli
Zsuzsanna
(Padányi iskola magyar és törté2

nelem szakos tanára), Neveda
Amália (a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatónője) és Vargáné Ékes
Marianna (a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa)
III. kategória (5-6. osztályosok)
és IV. kat. (7-8. oszt.) - , Veres
B. Zsuzsanna (nyugdíjas kulturális irodavezető), Oravecz Edit
(színművész) és Migray Emőd
(nyugdíjas pedagógus, költő, író,
versmondó)
A verseny 13.30 órakor egy közös megnyitóval kezdődött, ahol
Oravecz Edit gyönyörű versével
kápráztatta el a közönséget. Ezután Hartmann Antal, Márkó
község polgármestere köszöntötte
a megjelenteket, majd Ovádi Péter, a verseny fővédnöke kívánt

eredményes szereplést és sok
sikert a résztvevőknek.
Eredmények:
Az 1. kategóriában (1-2. osztályosok)
1. helyezett lett Sághy Flóra Padányi Katolikus Iskola - felkészítő tanár: Kaiser Renáta,
2. helyezett: Polányi Levente Szilágyi Keresztény Iskola - felkészítő: Fenesné Máté Andrea
3. helyezett: Rosokha Zorka - Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola - Felkészítő: Halászi Dóra
A 2. kategóriában (3-4. osztályosok)
1. helyezett: Jankovics Blanka Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Baum Csabáné felkészítésével
2. helyezett: Ács Panna - Padányi
Katolikus Iskola - Felkészítő:
Kincsesné Tiszinger Rita
3. helyezett: Madarász Dániel
Péter - Szilágyi Keresztény Iskola
- Molnárné Tóth Erzsébet felkészítésével
A 3. kategóriában (5-6. osztályosok)
1. helyezett: Strenner Márton Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolája - Bakonyi Erzsébet felkészítésével
2. helyezett: Szabó Csoma - Szilágyi Keresztény Iskola - Veiland

Kápolnát takarítottak
A kápolna Márkó egyik fő szimbóluma, mely az idei évtől helyi
értékeink sorát is gazdagítja. A falu lakói mindig is
nagy gondot fordítottak az
épület karban tartására,
takarítására, rendezésére, s
ha az állapota úgy kívánta,
a felújítására. A Márkói
Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesület Vojts

Viktória felkészítésével
3. helyezett: Gelencsér Ábel Szilágyi Keresztény Iskola Veiland Viktória felkészítésével
A 4. kategóriában (7-8. osztályosok)
1. helyezett: Frank Annamária Szilágyi Keresztény Iskola - Felkészítő: Szilágyiné Rezesi Dorottya
2. helyezett: Dorogi Dézi - Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola - Felkészítő: Fekete-Nagy Marianna
3. helyezett: Fodor Georgina Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolája- Bakonyi Erzsébet felkészítésével
A helyezések mellett számos különdíjat is kiosztott a zsűri, hiszen
csodás szavalatokat hallhattunk a
résztvevő tehetséges és lelkes diákoktól. Gratulálunk az eredményekhez és a sikeres felkészüléshez mindenkinek
A megmérettetésről senki nem
távozott üres kézzel, minden versenyző apró ajándékban, a helyezettek pedig értékes könyvjutaAntal kezdeményezésére már
évek óta minden tavasszal kitakarítja és rendbe rakja a kicsi templom belső terét és közvetlen kör-

lomban 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.
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, hogy felajánlott gyönyörű kerámiaképeivel hozzájárult a
rendezvény színvonalához és sikeréhez. Végül, de nem utolsó
sorban köszönjük a zsűri tagjainak lelkes munkáját, jó tanácsait,
véleményét, amelyekre minden
gyermek bátran építhet a jövőben.
Jövőre 10. alkalommal természetesen ismét megszervezzük a versenyt, visszavárva a már ismert
arcokat, valamint a versek iránt
érdeklődő új versenyzőket.

nyezetét. Az egyesület Tóni emlékének tisztelegve folytatni szeretné ezt a szép hagyományt.
Idén, április 26-án tucatnyi
márkói lakos részvételével rendet és tisztaságot varázsoltak az
épületben, a padsorok között, és a
Kálvária dombon, hogy a kápolna
méltóképpen fogadhassa a tavaszi
napsütést és az ide látogató turistákat.
Ezúton is köszönjük a résztvevők
munkáját.
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Márkói Értékünnep

A Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának,
népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 pályázathoz kapcsolódva, a helyi gyermekek többségének közoktatási
feladatait ellátó általános iskolákkal együttműködve több hónapos értékgyűjtő tevékenységet
folytatott.
Munkánk gyümölcseként az idei évben
7 érték került be a
helyi értéktárba.
1. Christkindl népszokás Márkón
2. Enyingi
Mihály
keramikus munkássága
3. Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület
4. MárkóFolt Varrókör Egyesület
5. Márkói római katolikus plébániatemplom
6. Márkói kálvária
7. Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület
Az egyesületünk által kiírt pályázat keretében, általános iskolás gyermekek bevonásával
gyűjtőmunkát végeztünk a régi

márkói iskoláról. A lelkes diákok interjúkat készítettek az iskola egykori tanulóival, tanáraival, majd ezeket lejegyezve készült el az összegzés, melyet a
későbbiekben a Márkói Tükörben is bemutatunk.
A pályázati program
részeként
számos helyi rendezvény szervezőiként vagy segítőiként támogattuk a helyi értékek megőrzését,
népszerűsítését.
Kirándulásaink elsősorban a
természeti értékek feltárására
irányultak, de hagyományőrző
és színpadi programjaink, valamint a kiállítások alkalmával a
nagyközönség elé tártuk kulturális értékeinket is.
2017 április 21-23. között egy 3

napos rendezvénysorozat keretében ünnepeltük egyesületünk
fennállásának 5. évfordulóját, s
ennek megkoronázásaként az
április 22-én, szombaton a pályázati projekt záró rendezvényeként szervezett Márkói Értékünnepen bemutattuk alkotóink, művészeti csoportjaink
munkáit és a helyi értéktárba
felvett értékeinket.
A kiállításon a következő alkotók mutatták be tevékenységüket:
Enyingi Mihály, Hartmann Antalné, PálfiSchvéger Nikolett, Tátrai Ferenc, Libis József,
MárkóFolt
Varrókör
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Egyesület, Német Nemzetiségi
Önkormányzat Márkó, Szabó
Gyula, Enyingi Judit, Márkói
Kézimunka Szakkör, Jankovics
Zoltán, Wágenhofferné, Léber
Anna,
Fonyódi
Melinda,
Wágenhoffer Vincéné, Bábos

Gyula, Migray Emőd, Bene
Zsoltné Gráczki Veronika és
Steszli Balázs.
A rendezvényt Hartmann Antal,
településünk polgármestere nyitotta meg. A színpadon a
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar, a Márkói Kamara
TehátRum és A Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület mellett a Székesfehérvári
Verbuva Görög Néptáncegyüttes, a litéri Szárazág
Néptáncegyüttes, valamint a
székelykeresztúrról érkezett
Késői Mákvirágok Néptáncegyüttes is bemutatkozott.
A teltházas program végén táncházzal vártuk a lelkes közönséget és a résztvevőket. A rendezvény során a táncokhoz a zenét
Németh Dénes és zenekara biztosította. A program Márkó
Község Önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Márkó, Enyingi Mihály, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft., az Agora Veszprém Városi Művelődési Központ, valamint a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával jött létre.

5. Márkói Cserdülő
Néptáncgála és Táncház
A fennállásának 5. évfordulóját
ünneplő Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület az idén nagy szabású rendezvénysorozattal örvendeztette meg tagjait és a programok iránt érdeklődő közönséget.
Április 21-én, pénteken este 7
órától kalotaszegi néptáncképzést

tartottunk Muszka György és
Muszka Ilona vezetésével, melyre a helyi néptáncosok mellett
Veszprém megye egész területéről jelentkeztek résztvevők. A délután folyamán
megérkezett
Székelykeresztúrról a Késői Mákvirágok Néptáncegyüttes csapata is. Az
erdélyi csoport egyesületünk
meghívására,
a
HUNG-2016 pályázat támogatásával látogatott el
hozzánk, hogy megismerkedésünkkel egy hosszú
távú, határon túli kapcsolat alapjait teremtsük meg településünk
számára.

A képzésen részt
vettek a Litéri Zöldág és Szárazág
Táncegyüttesek táncosai is. Az oktatás
másnap
délelőtt
folytatódott.
Szombat délután a
helyi
értékeinket
bemutató
Márkói
Értékünnepen vehettek részt az ide
látogatók, majd vasárnap délután következett a Márkói
Cserdülő Néptáncegyüttes valamennyi
csoportját és a Márkói
Nyugdíjasok
Egyesületének
Örökzöld Néptánccsoportját bemutató
gálaműsor.
A délután folyamán
az egyesületünk keretében működő 3 gyermek– és egy felnőtt csoport, valamint a nyugdíjas táncosok előadásában láthattunk rába-

közi, moldvai, szatmári, bonchidai mátyusföldi és nyárádmenti
táncokat. A nagyszámú közönség
mindvégig lelkes tapssal kísérte az előadásokat. A koreográfiákhoz zenét a Zagyva
Banda zenekar biztosította. A csoportok művészeti vezetői Szabó
Sándor „Sanci” és
Hoffer Nikolett. A finálét követő ünnepi
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pillanatokat két óriás tortával tettük még emlékezetesebbé.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Szalai Szabolcsnak, Dé-

zsi Rolandnak, egyesületünk tagjainak, táncosainknak, a szülőknek, támogatóinknak, Enyingi
Mihály
keramikusnak,
Márkó Község Önkormányzatának, a márkói
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, az Agóra
Veszprém Városi Művelődési Központnak, a Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit Kft-nek, a Földművelésügyi Minisztériumnak és a Hungarikum
Bizottságnak,
valamint
Márkó lakóinak és civil szervezeteinek minden segítségért és támogatásért, amely hozzájárult
felkészülésünk és a rendezvény
sikeréhez. Külön köszönet illeti
Dodog Bernadettet, az általa készített csodás néptáncos ruhákért.
Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület

RECEPTÖTLET
Burgonyás tésztába
forgatott rántott hús
Hozzávalók:
 50 dkg csirkemell,
vagy sertéskaraj
 30 dkg megtisztított burgonya

 0,2 dl tej
 10 dkg liszt




2 tojás
só, bors
olaj

Elkészítés:
A húst vékony szeletekre vágjuk, majd fűszerezzük. A burgonyát
apróra reszeljük, megsózzuk és kicsit állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk a levét. A tojásokat felverjük, fűszerezzük, összekeverjük a liszttel, a tejjel és a reszelt burgonyával. A húsokat a
tésztába forgatjuk, kicsit megnyomkodjuk, hogy rátapadjon. Forró olajban kisütjük, majd papírtörlőre tesszük, hogy felszívja a
fölösleges zsiradékot.

ALBÉRLETET KERESÜNK!
Minimum 3 szobás családi házat bérelnénk
Márkón hosszú távra.
Tel.: 06/30/292-7667 és 06/70/593-1156

Szeretettel köszöntjük falunk
márciusban és áprilisban
született új kis lakóit

Samu Lilien Dorkát
és
Trummer Zoét
Gratulálunk
a szülőknek
és sok örömet kívánunk
az egész családnak!

- Az orosz tanácselnök vesz egy papagájt, és meg akarja tanítani neki, hogy ”Éljenek a kommunisták!"
Ám a papagáj - okos madár lévén - folyton csak szidja a kommunistákat. Mivel a pártelnököt várja vacsorára, ezért a papagájt beteszi a hűtőbe. Miután a pártelnök elmegy, kiengedi a papagájt, aki
megszólal:
- Éljenek a kommunisták, éljenek a kommunisták... csak ne küldjetek még egyszer Szibériába!
- Mi az, zöld, és nehéz lenyelni?
- ???
- Kaktusz

Chuck Norris felhangosította a Csendes-óceánt, felmérgesítette Békéscsabát, felvette a
nem fogadott hívást, becsapta a forgóajtót, és amikor feltalálták a telefont, neki már
volt 2 nem fogadott hívása.
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Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
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