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                    2017.  november 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIV. évfolyam 11. szám 

Márkóért együtt! 

Hírek 

 

2017. december 3-án tart-

juk a júniusban megrongált 

kápolnánk újraáldását. A 

11.30 órakor kezdődő 

szentmisét Márfi Gyula 

érsek úr celebrálja a 

márkói templomban, majd 

ezt egy rövid szertartás 

követi a kápolnánál. 

Köszönöm mindenkinek 

az áldozatos munkáját, se-

gítségét, melynek köszön-

hetően ilyen rövid idő alatt 

helyreállíthattuk települé-

sünk szimbólumát. 

 

Tisztelettel: 

 

Hartmann Antal 

polgármester 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Várjuk tagjainkat és leendő tago-

kat is december 20-án, 16 óra-

kor kezdődő karácsonyi összejö-

vetelünkre a Kulturális Központba. 
 

Süteményt szívesen fogadunk! 
 

December 9-én Nyugdíjas Expo 

lesz a Syma csarnokban Budapes-

ten.  

Az 5 óra 50 perckor induló vonat-

tal megyünk Márkóról, amely 

Veszprémből 6 órakor indul Buda-

pestre.                                                   

 

Vezetőség 

ELŰZETÉSI EMLÉKMŰ 

 

„Csak egy marék földet/Hazám 

talajából /Hol bölcsőm ringott 

messze távol /Az a marék föld ked-

ves a lelkemnek /Ott voltam bol-

dog igazán gyerek /Csak egy ma-

rék földet hozzatok nekem.” 

 

Az elűzetés 70. évfordulója alkal-

mából a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat Márkó emlékművet 

szeretne állítani a templomkert-

ben, azoknak a márkói lakosoknak 

a tiszteletére, akiknek 1948. január 

13-án egy batyuval el kellett hagy-

ni otthonukat. Az emlékművet 

Enyingi Mihály keramikus művész 

készíti és a települési önkormány-

zat segítségével  kivitelezi. 

 

Aki anyagilag támogatni szeretné 

az emlékmű felállítását, az alábbi 

számlaszámon teheti meg: 

Számlaszám: Kinizsi Bank Zrt. 

73200127-11276155-00000000 

Német Nemzetiségi Önkormány-

zat — 8441 Márkó, Padányi Bíró 

Márton tér 5. 

Telefonszám: +36/30/417-1080 

Köszönetünket fejezzük ki azok-

nak a személyeknek/

családoknak, akik eddig anyagi 

támogatást nyújtottak és ezzel 

hozzájárultak ahhoz, hogy az 

emlékmű a kitelepítés 70. évfor-

dulójára elkészülhessen.  

Német Nemzetiségi  

Önkormányzat 

A KARITÁSZ CSOPORT 

KÉRÉSE 

 

A november a karácsonyi ünne-

pekre való készülődéssel telik. A 

Karitász csoport az adományok 

gyűjtésével, a tartós élelmiszerek 

vásárlásával és elosztásával járul 

hozzá a rászorulók segítésérhez 

és az ünnepek szebbé tételéhez. 

A templomban a "Szent Erzsébet 

köténye" programban egy hétig 

gyűjtjük a tartós élelmiszereket. 

Ezen kívül az előző évekhez ha-

sonlóan az Adventi időszakban 

a MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR 

JÓTÉKONYSÁGI TOMBOLÁ-

VAL járul hozzá a gyűjtéshez.  

Fődíj: Egy utazótáska. 

A programot a december 2-án 

tartjuk a Kulturális Központban. 

 

Kérjük, hogy fokozottan figyel-

jünk  beteg, rászoruló szomszé-

dainkra, hiszen az odafigyelés 

sokat jelenthet az egyedül élők-

nek. 

Migray Emődné 
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Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 

8441 Márkó, Kálvária u.6. 

Tel.: 88/271-486 

E-mail: ovoda@marko.hu 

 

ÓVODAI HÍREK 

 

Az augusztus elején lezajlott falu-

napi programokkal párhuzamosan 

már hagyományként valósult meg 

a szülői munkaközösség és az 

intézmény közös szervezésében, 

a süti vásár. A „Sütizz az oviso-

kért” szlogennel létrejött ado-

mánygyűjtés az óvoda javára, 

idén is eredményes volt. Ez év-

ben is számíthattunk néhány lel-

kes szülőre, akik aktív szervező-

ként működtek közre a megvaló-

sításban. Köszönjük a munkáju-

kat! Köszönetem fejezem ki to-

vábbá mindazoknak, akik bármi-

lyen módon, akár sütemény fel-

ajánlásával, akár pénzadomány-

nyal hozzájárultak a süti vásár 

sikeréhez! 

 

Az elmúlt két évben takarékos-

kodtunk, az apróbb kiadásoktól 

(gyermeknap, mini hifi berende-

zések) eltekintve nagy beruházás 

nem történt a munkaközösség 

kasszájának terhére. Ennek kö-

szönhetően most ismét megen-

gedhettünk egy komolyabb, fél-

millió forintot meghaladó fejlesz-

tést. Kéttagú, négyüléses hintával 

és egy ötrészes egyensúlyozó lé-

pegetővel bővült az udvari játék-

park. Az önkormányzat alkalma-

zottai végezték az előírásoknak 

megfelelően a játékok telepítését. 

Ezúton szeretném megköszönni a 

segítségüket! 

 

Következő esemény, melyet szin-

tén a szülői munkaközösséggel 

karöltve rendezünk az óvoda ja-

vára, és amire szeretettel várunk 

minden szórakozni, mulatni vá-

gyót, a 2018. február 17-én meg-

rendezésre kerülő Óvodabál. A 

bál bevételét ismét olyan célokra 

fogjuk fordítani, amelyet minden 

óvodáskorú gyermek élvezhet. 

 

Az EMMI Nemzetiségi Főosztá-

lya által kiírt pályázaton ismét 

sikeresen szerepeltünk. Ennek 

eredményeképpen berendeztük és 

felszereltük játékokkal a fejlesztő 

szobát, és új dolgozói öltözőt il-

letve tároló helyeket alakítottunk 

ki. A csoportszobákba az óvónők 

illetve óvodásaink igényeinek 

megfelelően kisebb-nagyobb pol-

cokat, szekrényeket szereztünk 

be.  

 

Schönwald Antalné nagyvázso-

nyi lakos négy nagy leanderrel 

ajándékozta meg az óvodát. A 

szállításban Pataki Mihály a nem-

zetiségi önkormányzat elnöke 

segített, amit ezúton is nagyon 

köszönünk. Örömmel fogadtuk a 

növényeket, nyáron kellemes 

színfoltjai lesznek az óvoda kör-

nyezetének. 

 

Új lehetőséget teremtettünk az 

óvodában az alapozó mozgásterá-

piás fejlesztéssel azon gyerme-

keknek, akiknek erre szükségük 

van, illetve akiknek szülei erre 

tudnak anyagilag áldozni. Mivel 

egyre többen igénylik gyermekük 

számára ezt a fajta fejlesztést, 

szeretnénk a szülőknek ebben 

segítséget nyújtani oly módon, 

hogy biztosítjuk a helyet és az 

óvodai életbe beépítve érhetik el 

a szolgáltatást. A foglalkozásokat 

Lipcsei Réka gyógypedagógus 

tartja heti két délelőtt, nevelési 

időben.  

 

Fenyvesi Andrea 

intézményvezető 

mailto:óvoda@marko.hu
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Márkófolt Varrókör  

Egyesület hírei 

 

November 11-én szomba-

ton újra itt járt nálunk 

Csokifolt Ági. Tavasszal az 

iránytű, most pedig a hul-

lámsablon segítségével 

szabtunk, varrtunk. Modern 

takaró, amfora falikép, es-

küvői gyűrű, szirom variá-

ciók és végül Ági kedvence 

a medalion quilt fantázia 

nevek, mind – mind hullá-

mos motívumú munkát ta-

karnak. 

Voltak köztünk, akik pikk-

pakk szabtak, varrtak, s dél-

utánra már két fajta felhasz-

nálási módot is kipróbáltak. 

Mások lassabban haladtak, 

de így is rengeteg szép 

munka született a nap fo-

lyamán. Jó volt régi és új 

ismerősökkel találkozni. 

Voltak, akik először jártak 

tanfolyamon. Ági felké-

szültsége, előadása most is 

lenyűgöző volt, könnyen s 

örömmel lehet tőle tanulni. 

Köszönjük neki, hogy újra 

ellátogatott hozzánk, és re-

méljük, jövőre is találko-

zunk! 

Köszönjük a Márkói Csár-

dának a finom ebédet és a 

tagoknak a sok süteményt. 

Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt 2017. 

december 2-án a Jótékony-

sági Kiállításra és Tombolá-

ra. A részleteket a plakáton 

olvashatják. 

Madarászné dr. Ifju  

Bernadett 

 

Márkófolt Varrókör  

Egyesület 

 

 

Ezúton is kérem a könyvtár látogatókat, 

hogy a kölcsönzési határidőt szíveskedjenek 

figyelembe venni a késedelmi „vonzatok” 

elkerülése érdekében! 

 

Köszönettel:  
 

Makay Katalin 

Könyvtáros 

 

 

 

 
 

Ha szereted a zenét, ha szeretsz zenélni és 

gitárod is van, tanuljunk közösen! 

Lehetőségek megbeszélése 2017. december 

14-én 16-19 óra között a könyvtárban. 

 

Szeretettel várok minden érdeklődőt! 

 

Makay Katalin 

könyvtáros 

* * * 

 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!  

Szeretettel várunk minden kisgyerme-

ket a 2017. december 4-én, hétfőn 

16.30 órai kezdettel a Kulturális 

Központ nagytermében megrendezendő 

Mikulás ünnepségre. A Mikulás meg-

érkezéséig Kabóca Bábszínház  előadá-

sát  láthatják a gyermekek. 

 

*Az ünnepségen az 1-7 éves márkói gyer-

mekek kapnak mikuláscsomagot. A meg-

ajándékozott korosztályon kívüli testvérek 

részére a szülők által készített, névvel ellá-

tott csomago-

kat az ünnep-

ség előtt a 

helyszínen 

nyílik lehető-

ség átadni. 
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5. SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 

MÁRKÓN 
 

 

Ismét túl vagyunk egy sikeres 

színjátszó találkozón, amit immá-

ron 5. alkalommal rendeztük 

meg. Jó látni hogy egyre több 

színjátsszó kör alakul, hogy ki-

szakadjunk a mindennapok mó-

kuskerekéből és önfeledtem ját-

szunk olyan emberek társaságá-

ban, akiket szeretünk és tiszte-

lünk. Még szinte minden évben 

találtunk új csoportokat, akikkel 

egy életre szövődő barátságok 

születtek, illetve olyanokat is, 

akik más formációban megújulva 

álltak színpadra. Sajnáljuk hogy 

az élet egyéb módon is beleavat-

kozik napjainkba, így nem min-

denkit tudtunk személyesen itt 

üdvözölni, de tudjuk hogy lélek-

ben mindig együtt lehetünk. A 

vidám jeleneteken kívül, hagyo-

mányainkhoz ragaszkodva idén 

sem maradhatott el a vendégma-

rasztaló, töpörtyűkrémes kenyér, 

forralt bor, tea. Meghívott vendé-

geinkkel éjszakába nyúlóan be-

szélgettünk, és hogyan másképp 

zárhattuk volna a beszélgetést és 

az estét, a hosszas búcsúzkodás 

után, minthogy: "JÖVŐRE VE-

LETEK UGYANITT" 

 

Zsarkó Piroska 

 

Márton nap 
 

Az idei Márton napi rendezvény 

az eddigieknél is nagyobb érdek-

lődés mellett zajlott. A program 

színpadi műsorral kezdődött.  El-

sőként a Herendi Német Nemze-

tiségi Nyelvoktató Általános Is-

kola 2. osztályos tanulóinak elő-

adását tekintettük meg, majd pe-

dig a márkói Német Nemzetiségi 

Óvoda gyermekeinek műsorát 

láthattuk.  

A szokásos lámpásos felvonulá-

son minden eddiginél több gyer-

mek és szülő vett részt. A Kápol-

nához érve a kicsik lázas libake-

resésbe kezdtek, majd pedig egy 

pohár forró teával csillapíthatták 

szomjukat, míg a szülőket forralt 

borral kínáltuk. A program továb-

bi részében a Kulturális Központ-

ban  a résztvevőket libazsíros ke-

nyérrel, teával és forralt borral 

vendégeltük meg, és az óvónénik 

által vezetett játszóházban alkot-

hattak a gyerekek libás ujjbábo-

kat. A délutáni program zárása-

ként táncházat tartottunk 

Dékmárné Forgách Zsuzsa veze-

tésével. 

Ezúton is köszönünk a program-

hoz nyújtott minden segítséget és 

támogatást. Külön köszönet a 

márkói óvoda dolgozóinak, a he-

rendi iskola pedagógusainak, va-

lamint a szülőknek.  

 

Reméljük, mindenki jól érezte 

magát és jövőre is hasonlóan si-

keres lesz ez a szép hagyomány-

őrző program. 
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2017. 12. 07.  

csütörtök 17.30 óra 

 

Helyszín:  Márkó, 

Polgármesteri Hivatal 

melletti díszterem 
 

Amire számíthatsz: 

 A szeretet 5 nyelve a 

párkapcsolatban 

(előadó) 

 Az elengedés (előadó) 

 Energiagyakorlatok 

ismertetése 

 Rábaköziné Ilona Tif-

fany üvegek bemuta-

tása vásárlási lehető-

séggel 
 

A klubdélutánt havi egy 

alkalommal tartjuk, az elő-

adások 1,5 óra időtartamú-

ak. 
 

Találkozzunk a fent 

megadott helyen és idő-

pontban! 

 

Szeretettel várunk! 
  

Kiss Rita  

Törökné Ibolya 

 

 
 

Karácsonyi kínálatunk elvitelre! 

 
Halászlé harcsafilével  1.290,- Ft  

Halászlé pontyszelettel  990,- Ft  

Halászlé belsőség 650,- Ft 

Töltött káposzta  1090,- Ft  

Sült kacsacomb p. káposztával, burgonyával  1.890,- Ft  

Bőrös sertéskaraj p. káposztával és burg. 1.990,- Ft 

Csárda tál 2 személyre  4.490,- Ft  

Haltál 2 személyre 4.490,- Ft 
(Rántott ponty, Fogasfilé Orly módra, Fokhagymás harcsafilé,  

Sült keszeg, párolt rizzsel és zöldségkörettel, tartármártással.) 

Hidegtál 1 Főre  2.000,- Ft 
- Sonka tekercs, - Csabai töltött karaj,  - Kaszinótojás, 

- Csirkemáj pástétom, - Brokkolival töltött csirkemell,- Fasírt golyó   

Francia saláta talapzaton 

 

Rendelést leadni telefonon 88/210-606 és 30/356-1766 és személyesen is 

lehet 2017.12.21. csütörtökig 

 

 

Szilveszteri kínálatunk elvitelre! 

 
Töltött káposzta 1090,- Ft  

Lencsegulyás 890,- Ft  

Hidegtál 2.000,- Ft 

Kocsonya  790,- Ft  

Csárda tál 2 személyre  4.490,- Ft  

 

Rendelést leadni telefonon 88/210-606 és 30/356-1766 és személyesen is 

lehet 2017.12.28. csütörtökig 

 

 

Ünnepi  Nyitva tartásunk  Ételkiszolgálás  

December 23.  11.00-20.00  11.30-19.30  

December 24.  Ételek elvitele  09.00-11.00  

December 25.  ZÁRVA  

December 26.  ZÁRVA  

December 27-30.  11.00-20.00  11.30-19.30  

December 31.  11.00-15.00  11.30-19.30  

Január 1.  ZÁRVA  

Január 2 - 4-ig   ZÁRVA 

Január 5-től  11.00-20.00  11.30-19.30  

 

Elérhetőség 

+36-88/210-606 

+36-30/356-1766 

e-mail: markogasztro@gmail.com 

weblap: www.markogasztro.hu 

http://www.markogasztro.hu
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SÁRGARÉPA, KRUMPLI,  

ZÖLDSÉG ELADÓ 

 

Érdeklődni a 0620/440-0997 

telefonszámon lehet. 

 

 

 

 

Márkón, a Bakonyi u. 17. szám 

alatt  körülbelül 180 cm magas 

leanderek többféle színben, 

2.000 Ft/db áron eladók. 

 

Érdeklődni a helyszínen, vagy 

a 30 549 7612 telefonszámon 

lehet. 

 

 

 

 

MÁRKÓ, Bakonyi u. 23. 

Tel:30-993-17-26 

www.sovegvill.hu 

 

 

 

GARÁZSVÁSÁR 
 

2017. december 9-én 9-17 óráig 

Márkón, a Petőfi u. 44. sz. alatt 

 

Cipők, kabátok, pulóverek, ruhák 

és kiegészítők diszkont áron. 

 

 

 

Gyermek felügyeletet vállalok  

délutánonként óvodás kortól!  

Érdeklődni a +36 30 240 112-es  

telefonszámon lehet.  
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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 

FÜRDŐKÁD TESZT  

 

Hatósági bejárás van a híres tébolydában. A hatóság em-

bere a látogatás végén magánemberként kérdéssel fordul 

az igazgatóhoz. 

- Mondja, van valami biztos módszerük az épelméjűek és az 

őrültek megkülönböztetésére? 

- Hogyne! A fürdőkád teszt. 

- Fürdőkád teszt? Mi volna az? 

- Nos teleengedünk vízzel egy fürdőkádat és megmondjuk a 

páciensnek, hogy ki kell ürítenie a kádat. Biztosítunk hozzá 

kávéskanalat, evőkanalat és merőkanalat. Válasszon. 

- Áháááá értem. Vagyis a bolondok nyilván a kiska-

nalat választják, a normálisak pedig a merőkana-

lat! 

- Nem. A normális ember kihúzza a dugót. 

Parancsol egy ágyat az ablak mellett? 

RECEPTÖTLET 

Indiai csirke 

 

 

Hozzávalók:  

 6 csirkecomb 

 só és frissen őrölt bors 

 A páchoz 

 1/2 evőkanál köménymag 

 1/2 evőkanál őrölt koriandermag 

 1 ujjnyi darabka friss gyömbér, 

vagy 1/2 kávéskanál őrölt gyömbér 

 1/4 kávéskanál őrölt fahéj 

 2-3 gerezd fokhagyma 

 3 dl jó minőségű, krémes joghurt 

 2 evőkanál olívaolaj a tetejére 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

novemberben 

született  új kis  lakóját: 

 

Ihász Dórát 
 

Gratulálunk  a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk  az 

egész családnak! 

Elkészítés: 

 Előkészítem a csirkecombokat. Leszedem a bőrüket, az egyik felükön óvatosan beirdalom mindegyiket, 

majd megsózom, megborsozom, és mindet félreteszem egy kicsit. 

 A páchoz először egy tálba öntöm a joghurtot, aztán egy száraz, pici serpenyőben kevergetve megforró-

sítom a köménymagot és a korinadermagot, hogy illatosabbak legyenek, majd mozsárban megtöröm 

őket és a joghurthoz öntöm ezeket is. 

 Utána meghámozom a gyömbért, és a kézi reszelő apró lyukú oldalán hozzáreszelem a fűszeres joghurt-

hoz. A páchoz már csak a fahéj, egy kevés olívaolaj só és bors hiányzik. Hogy még ízesebb legyen, be-

lereszelem a fokhagymagerezdeket is. Ha mindez belekerült a joghurtba, az egészet alaposan összekeve-

rem.  

 A vágódeszkán várakozó csirkecombok egyik felét alaposan bekenem a páccal, majd egy tepsibe helye-

zem őket úgy, hogy a bekent oldaluk nézzen lefelé. Végül megkenem a combok másik oldalát is. A ma-

radék pácot pedig, óvatosan rájuk csurgatom.  

 A tepsit letakarom alufóliával, és beteszem a forró sütőbe. Először 40-45 percig sütöm a csirkecombo-

kat, majd lekapom róluk a fóliát, és anélkül további 10-15 percre visszateszem őket. Így belül omlósan 

puhák lesznek, kívül pedig szép, pirult színük lesz. Ha a beléjük szúrt hústű nyomán nem rózsaszín, ha-

nem áttetsző lé jön ki belőlük, készen vannak.4-6 adag lesz belőle.   


