Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XV. évfolyam 1. szám
Márkóért együtt!

2018. január

Hírek

könyvtári bejárata fölötti esővédő tető 2 héten belül elkészül.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Márkó új részén elkészült aszfaltos utak használatba
vételi engedélyét 2018. január
15-én szakhatósági ellenőrzések
után megkaptuk.

A közvilágítás modernizálása
elkezdődött. Az új részen 6 utcában 62 db lámpa cseréje már
megtörtént (LED). A falu valamennyi lámpájának cseréje február végére befejeződik.

Önkormányzatunk közreműködésével a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda egy pályázaton
8.250 ezer forintot nyert.

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatása
szerint a kukák mellé kihelyezett
karácsonyfákat keddi napokon
elszállítják.

Értesültünk róla, hogy a Veszprém—Márkó—Bánd kerékpárút pályázat eredményesen zárult.
Márkó és Bánd önkormányzata
összesen 289 millió forintot
nyert erre a célra. A kerékpárút
átadása 2020 végére várható.
A

Kulturális

Tisztelettel:

Hartmann Antal
polgármester

ELŰZETÉSI EMLÉKMŰ az emlékmű felállítását, az az

Aki anyagilag támogatni szeretné

Megjelent az „Erzsébet” üdülési
pályázat nyugdíjasok részére,
amely január 19-ig adható be. Pályázati kritérium a 60. életév betöltése, valamint az, hogy a 2017. évi
havi nyugdíj összege 147.000 Ft
alatt volt. Az elnyert pályázati értesítő után kell 5000 Ft önrészt
befizetni, ezután lesz lehetőség
szálláshely foglalásra.
Aki szeretne pályázni és még nem
élt a lehetőséggel szívesen segítek
a pályázat benyújtásában:
Kovács Józsefné:
Tel.: 06/20 59 07 590
A következő összejövetelünk
február 7-én 15 órakor lesz!

Központunk

Az elűzetés 70. évfordulója alkalmából a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó emlékművet
szeretne állítani a templomkertben, azoknak a márkói lakosoknak a tiszteletére, akiknek 1948.
január 13-án egy batyuval el kellett hagyni otthonukat.
A települési önkormányzat elkészítette a templomkertben az emlékű helyét. A dombormű Enyingi Mihály keramikus művész alkotása, mely tavasszal kerül majd
a végleges helyére.

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete

alábbi számlaszámon teheti meg.
Számlaszám: Kinizsi Bank Zrt.
73200127-11276155-00000000
Német Nemzetiségi Önkormányzat 8441 Márkó, Padányi Bíró
Márton tér 5.
Telefonszám: +36/30/417-1080

Köszönetünket fejezzük ki
azoknak
a
személyeknek/
családoknak, akik eddig anyagi
támogatást nyújtottak és ezzel
hozzájárulnak ahhoz, hogy az
emlékmű elkészülhessen.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
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Meghívott vendégünk, Orsós Károly rendőr őrnagy munkaideje
miatt kezdünk a megszokott időponthoz képest korábban.
Pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz beruházásra (szekrény, asztal,
irodaszer), az elbírálásról tájékoztatni fogjuk tagjainkat
Várjuk szeretettel tagjainkat és
leendő tagokat is!
Vezetőség

Mindenki Karácsonya
December 22-én délután az utóbbi évekhez hasonlóan idén is öszszegyűltünk lakótársainkkal egy
karácsony előtti közös ünneplésre.
A karácsonyi díszbe öltözött Kulturális Központ színpadán Zsarkó
Piroska verse nyitotta a rendezvényt, majd Hartmann Antal polgármester úr köszöntötte a megjelenteket áldott, békés ünnepeket
kívánva településünk lakóinak.
Az idei évben a Márkói Német
Nemzetiségi Óvoda Süni csoportja is bemutatkozott Pesthy Zoltánné és Ruska Mónika felkészítésével, egy tartalmas, gyönyörű
műsorral kápráztatva el a közön-

séget. Őket Dávid Roland követte a színpadon, aki adventi koncertjével igazi karácsonyi hangulatot teremtett. A Márkói Cserdülő Néptáncegyüttestől, ahogy ez
már hagyomány, idén is betlehemes játékot láthatott a közönség,
s végül Zsarkó Piroska verse zárta a rendezvény színpadi részét.
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Az est további része a hagyományoknak megfelelően zajlott: a
gyerekek feldíszítették a falu karácsonyfáját, majd kötetlen program következett forralt bor, tea és
sütemények fogyasztása mellett.
Ezúton köszönjük a szereplőknek
és a résztvevőknek, hogy munkájukkal és jelenlétükkel emelték a
rendezvény hangulatát.

Emlékműsor, emlékséta az
elűzetés 70. évfordulóján
Hárskút, Márkó, Bánd és Herend
Német Nemzetiségi Önkormányzatai közös ünnepi megemlékezést és emléksétát szerveztek a
német nemzetiségűek elűzetésének évfordulója alkalmából. 70
évvel ezelőtt szekéren, az engedélyezett csomaggal együtt vitték az
embereket a herendi vasútállomásra. Ennek emlékére kisebb
szekeret húztak és többen batyut
is vittek magukkal az emlékséta
résztvevői. Az emlékséta a
márkói ünnepi műsor után indult,
érintette a bándi emléktáblát és a
herendi vasútállomásnál ért véget.
Az ünnepség első állomásán
Hárskúton, Ovádi Péter, a Fidesz
1. sz. választókerületének elnöke
képviselő mondott ünnepi beszédet és Tábori Ferenc polgármesterrel, valamint a német nemzetiségi önkormányzat képviselőivel
koszorút helyeztek el a templomkertben felállított emlékműnél.
Márkón a templomban emlékeztünk meg a 70 évvel ezelőtt történtekről. Hartmann Antal polgármester elevenítette fel az elűzetés márkói eseményeit. Szívbe
markoló volt a Márkói Kamara
TehátRum Egyesület és a

MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR EGYESÜLET
Értesítem az egyesület tagjait,
hogy éves közgyűlésünket
2018. január 26-án, pénteken
17 órakor tartjuk a Kulturális
Központ helyiségében.
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a 2017. év munkájáról, pénzügyi teljesítéséről
2./ Pályázati benyújtásról tájé-

Steixner István Német
Nemzetiségi
Egyesület ünnepi
előadása. Bemutatásra került Enyingi
Mihály keramikus
művész domborműve, amellyel emléket állítunk a Márkóról elűzött német
nemzetiségű lakosoknak. A dombormű emlékeztessen
mindenkit a tragédiára és arra,
hogy ez soha ne történhessen meg
senkivel, bármilyen nemzetiséghez tartozik is.
A megemlékezés harmadik helyszínén, Bándon ünnepi beszédében Schindler László a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat közgyűlésének tagja
a bándi események mellett utalt
azokra a közös jellemzőkre, amik
mind a négy települést érintették
és az előző helyszíneken már elhangzottak.

Herenden, az utolsó helyszínen
Hárskút, Márkó, Bánd és Herend
német nemzetiségi önkormányzatai összefogásával, a vasútállomás falára gránit emléktábla került. Etlinger Gáborné, a herendi
német nemzetiségi önkormányzat
elnöke elmondta, hogy 1948. január 13-án innen indították azt a

vonatot, amely a négy település
német nemzetiségű lakóit vitte az
ismeretlenbe. Beszédet mondott
és koszorút helyezett el Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti szószólója. Az emléktáblát Sabjanics Miklós plébános
áldotta meg. Mind a négy település képviselői koszorút helyeztek
el az emléktáblánál.
A rendezvény a herendi művelődési házban folytatódott, ahol
Schindler László a magyarországi
németek elűzetéséről szóló előadása kötötte le az érdeklődők
figyelmét.
Minden támogatónak, közreműködőnek köszönjük a segítséget
és az együttműködést.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

koztató
3./ Tervek a 2018. évre
4./ Hozzászólások, vegyes
ügyek
Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghív minden érdeklődőt a
Kérem az egyesület tagjait,
február 3-án (szombaton)
hogy minél nagyobb számban
16 órai kezdettel
jelenjenek meg a határozatkéa Kulturális Központban
pesség biztosítása érdekében.
tartandó farsangi mulatságba!
Tisztelettel:

További részleteket hamarosan plaMigray Emődné kátokon, szórólapokon, valamint teleelnök pülésünk honlapján és Facebook csoportjában olvashatnak.
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RECEPTÖTLET
BETYÁRTOKÁNY
Hozzávalók:
 60 dkg sertéslapocka -kisujjnyira csíkozva
 15 dkg kolozsvári szalonna - aprítva
 1/2 dl olaj
 30 dkg csiperke gomba – aprítva
 1,5 dl világos sör
 2 közepes vöröshagyma - finomra aprítva
 2 gerezd fokhagyma - aprítva
 10 dkg lecsó, vagy 1-1 zöldpaprika és paradicsom - aprítva
 1 evőkanál csemege piros arany (csípőssel keverhetjük)
 1-2 teáskanál kakukkfű
 őrölt feketebors
 1 dl tejszín
 1 dl tejföl, kb. 4 dkg liszt, só, 2 csokor petrezselyem - aprítva

Elkészítés:
Felhevített olajban a szalonnát kisütöm, beledinsztelem a vöröshagymát
és a fokhagymát. A húst hozzáadva
magas hőfokon fehéredésig pirítom.
Sózom, borsozom, aláöntöm a sört,
puhulásig takarékon párolom. A párolás utolsó harmadában hozzáadom a
gombát és a lecsót, ízesítem kakukkfűvel, piros arannyal.
A tejszínből és a tejfölből a liszttel habarást készítek, és besűrítem az ételt.
A legvégén sok petrezselyemmel meghintem, egyet forralok rajta, szükség
szerint utána ízesítem.

Egy lány elmegy a jósnőhöz:
- Két férfi is szerelmes belém. Melyik lesz közülük a
szerencsés?
- A Józsi fogja feleségül venni. Béla lesz a szerencsés.

Szeretettel köszöntjük falunk
decemberben és januárban született
új kis lakóit:

Repülőgép közeledik éjszaka a repülőtér felé. A pilóta
elhatározza, hogy megtréfálja a tornyot és eltorzított
hangon szól a mikrofonba:
- Találd ki, hogy ki vagyok!
Erre az irányítótorony diszpécsere lekapcsolja a leszállópálya
fényeit és visszaszól:
- Te meg találd ki, hogy hol vagy…

Várnai Márton Andrást
Kemény Izabellát
Horváth Szofiát
Fehér Janka Rozinát
Szatóri Lénát

Sorakozó van a katonaságnál. Az őrmester egyszer
csak felkiált:
- Ki mozog ott?
- Uram, csak a Föld mozog - vágja rá az egyik lelkes
kiskatona.
- Ki mondta ezt?
- Galilei.
- Galilei közlegény, lépjen ki!
- De hát ő a XVII. században mondta!
- Nincs is nálunk 17 század...

Gratulálunk a szülőknek
és sok örömet kívánunk
az egész családnak!

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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