Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIV. évfolyam 8. szám
Márkóért együtt!

2017. augusztus
Tisztelt Lakosság!

Márkó SE hírei

A VERGA Veszprémi
Erdőgazdaság Zrt. felhívja a figyelmet, hogy
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 94. §
(1) bekezdés a) pontja
alapján
erdőlátogatási
korlátozást vezet be a
Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban, a
helyi hirdetőtáblákon és
községünk
honlapján
megtekinthető
térkép
szerinti területeken.
A korlátozás időszaka:
2017. szeptember 1. —
2017. szeptember 30.
9.00 óra előtt és 16.00
óra után.
A tilalmi időszakban a
területen nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét,
testi épségét veszélyezteti.
Megértésüket előre is
köszönjük!

A csapat július közepén megkezdte a
felkészülést a 2017/2018-as szezonra.
A játékoskeretet illetően történt némi
változás: 2 játékos, Bacsák Milán és
Bazsó Renátó a Nemesvámosi LSE
csapatában folytatja pályafutását.
Péntek Dávid iskolai tanulmányok
miatt nem tudja folytatni a szezont. A
távozó játékosokat szerencsére sikerült új igazolásokkal pótolni, 6 új játékos csatlakozott a kerethez: Vass
Attila és Bodor Zoltán Eplényből,
Magasházi Márk Herendről, Kalocsa
Márk Csákvárról, Kovács Krisztián
Hajmáskérről és Horváth Ádám Zircről.
Július 30-án egy felkészülési mérkőzést játszott csapatunk Hárskút ellen.
Sajnos tartalékosan tudtunk elutazni,
próbáltuk úgy felfogni, mint egy
edzést. A végeredmény 5:1 Hárskútnak.
Augusztus 6-án a Megyei Magyar
Kupa első fordulójában Nagyesztergár csapatához látogatott a csapat. A
csapat teljesítményére nagyban rányomta a bélyegét az előtte levő napon megrendezett falunap. Minden
játékos részt vett a délelőtti utcafoci
bajnokságon, ahol sajnálatos módon
sikerült egy két serülést is összeszedni. A csapat nagyon fásultan mozgott,
és az időjárás sem volt kegyes egyik
csapathoz sem. A végeredmény 8:1
Nagyesztergár javára. Gólszerző:
Magasházi Márk.
Ezután megkezdődött a 2017/2018-as
bajnoki idény őszi szezonja. Az első
fordulóban Balatonszőlős csapatával

Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester
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játszottunk. A csapat felülmúlta ellenfelét, így 3 ponttal tértünk haza.
Végeredmény: 2:4. Gólszerzők: Beke
Oszkár 2, Kneisz Bence 1, Kovács
Krisztián 1.
A második fordulóban hazai pályán
Alsóőrs csapatát láttuk vendégül.
Mindenki tudta hogy ez egy nehezebb mérkőzés lesz, mint az előző
heti, mivel a vendégcsapat tavaly is
dobogós helyezésért harcolt. Játékosaink tudták hogy fejben és erőnlétben oda kell tenniük magukat, ha
pontot illetve pontokat szeretnénk
itthon tartani. A mérkőzésen sikerült
megszereznünk a vezetést, viszont
ennek nem sokáig örülhettünk, hiszen
az ellenfél hamar kiegyenlített. Még a
félidő előtt ismét sikerült gólt szereznünk, így 2:1-es előnnyel vonulhattunk az öltözőbe pihenni. A második
félidőben kiegyenlített volt a küzdelem. Sok helyzetünk volt, amit sajnos
nem sikerült gólra váltani. Ezt pedig
a vendégcsapat a végén kíméletlenül
kihasználta. Így a végeredmény 2:2–
es döntetlen lett. Kiállítva: Kneisz
Bence 92’. Gólszerzők: Kneisz 1.
Kovács 1.
Augusztus 27-én Bakonynána ellen 4
-3-ra nyert a csapatunk. Góllövő:
Kozma Béla 4.
Szeretnénk megköszönni minden
szurkolónak a bíztatást, akik kijárnak
a mérkőzéseinkre és külön köszönet
azoknak akik idegenbe is elkísérik
csapatunkat, illetve saját autójukkal
segítik a csapat utazását!
HAJRÁ MÁRKÓ!
Inzsöl János
játékosedző

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete
Egyesületünk szeptember 6
-án 17 órakor tartja a nyári
szünet utáni első összejövetelét, melyre szeretettel
várjuk tagjainkat és leendő
tagjainkat is!

Falunap 2017
Augusztus 5-én, szombaton rendeztük az idei márkói falunapot.
A délelőtt folyamán a sportpályán zajlott a hagyományos utca-

illetve az arcfestő asztalnál gyönyörű arc– és testdíszekben gazdagodhattak A délelőtt folyamán
lovaglásra is volt lehetőség helyi
lovak és fiatal márkói lovasok
segítségével.

Vezetőség

foci bajnokság, míg a Kulturális
Központ mögött a pörköltfőző
verseny résztvevői mérték össze
gasztronómiai
jártasságukat.

Tisztelt
Lakótársak!
A Márkói Községi
Könyvtár könyvtáros állásra munkatársat keres mielőbbi kezdéssel.
Minimális elvárás:

Középfokú vég-

Eközben a gyerekek számára is
számtalan programlehetőség kínálkozott. A légvárak mellett ismét megjelentek az óriásbuborékok, valamint egyéb játékos
sporteszközök, melyek segítségével vetélkedőkben is részt vehettek a vállalkozó kedvű fiatalok,

zettség
Érdeklődni:
06308306477
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A falunapi rendezvény teljes ideje alatt zajlott a már évek óta hagyományosan
megrendezendő
adománygyűjtő akció a Márkói
Német Nemzetiségi Óvoda támogatására. A „Sütizz az ovisokért!”
elnevezésű programban az intézmény dolgozóinak és szülői munkaközösségének szervezésében
az adományozókat süteményekkel, gofrival és üdítővel kínálták
a szervezők.
12 órára elkészült az ebéd, és a
főzőverseny résztvevői is a zsűri
asztalára helyezték gasztronómiai
remekműveiket. A falu számára
hatalmas mennyiségben főző csapatot az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is Kiss János és Pető
Flórián alkotta, akiknek ezúton is
köszönjük a finom ételt. A zsűri
értékelése alapján a főzőverseny
3. helyezését a „3
Üstös Csapat” néven
ők nyerték el. A La
Fiesta csapat végzett
a 2. helyen, míg az
idei verseny legfinomabb pörköltjének
járó 1. helyezést a
Gina és a Fiúk csapata érdemelte ki.

Az eredményhirdetés után a Márkói
Kamara TehátRum
előadását láthattuk.
Őket a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar követte a színpadon
Magasházi
János
harmonikakíséretével, majd pedig
néptánccsoportjaink
Az ebéd után
egy rövid szünet következett.
A
délutáni
programot 15
órakor Hartman
Antal polgármester nyitotta
meg, majd a
délelőtti versenyek eredményhirdetése és díjátadása következett. Az utcafoci bajnokság legeredményesebb csapata a Kálvária utca lett. Gyurmánczi Roland a bajnokság legjobb kapusa
címmel büszkélkedhet, míg a
gólkirálynak járó oklevelet

műsorát láthatta a közönség.
Meghívott fellépőink közül elsőként Dávid Roland lépett
színpadra, aki népszerű slágerekkel hozta lázba az egyre lelkesebb közönséget. Őt a Kid
Rock and Roll SE. akrobatikus

Zagyva András vehette át. A 11
-es rúgó verseny győzteseként
Tüttő Viviennek gratulálhattunk
és a legfiatalabb játékosunk ezúttal is Ticz Ádám volt.

tánccsoportja követte a színpadon. A táncosok elképesztő
ügyességről tettek tanúbizonyságot, izgalmas bemutatójukat a
közönség hatalmas ovációval

jutalmazta. Végül 19 órakor
sztárfellépőnket, Péter Szabó
Szilviát köszöntöttük a színpadon, aki akusztikus koncertjével, régi és új slágereivel szerzett feledhetetlen pillanatokat a
helyi közönségnek.
Ezúton is köszönjük mindazoknak a segítségét, akik bármilyen
formában és mértékben munkájukkal vagy támogatásukkal
hozzájárultak
a falunap sikeréhez.
Reméljük,
hogy a jövőben is hasonlóan színvonalas rendezvénnyel tudunk kedveskedni az ér-
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deklődőknek.

1 db tojássárgája
Puha kakaós kelt kifli 12 dkg margarin
1 csipet só
Hozzávalók:
A töltelékhez
A tésztához
10 ek instant kakaópor (ha a
30 dkg finomliszt
kakaó nem cukrozott, akkor
2 dkg élesztő
cukor is kell)
1 dl tejföl
1 db tojásfehérje
3 ek cukor

RECEPTÖTLET

Elkészítés:
A lisztet, a cukrot, az olvasztott margarint, a sót és a tojássárgáját összegyúrjuk. Az élesztőt kevés cukorral a langyos tejfölben megfuttatjuk, és a tésztához adjuk. Kelesztjük kb. 40 percig, utána 2 cipóra szedjük szét. A cipót kör
alakúra nyújtjuk (3-4 mm vastagra). Megkenjük a tojások
fehérjével, és rászórjuk a kakaóport (ízlés szerint ki menynyit). A széleit jobban szórjuk meg, mert az lesz a közepe
a kifliknek. A köröket 16-16 cikkre vágjuk, befele haladva
tekerjük fel. A tepsibe rakjuk, és megkenjük tojásfehérjével. Előmelegített sütőben sütjük, akkor jó, ha a tetejük
kissé megpirult.

Szeretettel köszöntjük falunk
júliusban
született új kis lakóját

Velekei Alexet
Gratulálunk a szülőknek
és sok örömet kívánunk
az egész családnak!

Ki tudja nekem megmondani, hogy mikor jó a fáról
leszedni a gyümölcsöt? - kérdi a tanító néni. A kis
Gazsi jelentkezik:
- Amikor nincs otthon a szomszéd!
Tárgyalás
Bíró: - A következő személyt, aki megszakítja a tárgyalást, hazaküldöm!
Fogoly: - Éljen!

Töltésbe, alapba, vastagabb
kőfalba felhasználható kő ingyen elvihető Márkón kb. 3
m3 mennyiségben.

Kaktusz
- Jean! Mászik a kaktusz?
- Nem mászik, uram.
- Biztos nem mászik?
- Biztos, uram.
- Akkor egy sünt öntöztem meg.

Érdeklődni: 20 937 9209

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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