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                    2018.  február 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XV. évfolyam 2. szám 

Márkóért együtt! 

Hírek 

 

Előző számunkban írtunk a köz-

világítás korszerűsítéséről telepü-

lésünkön. Az elkészült projekt 

keretében  az egész falu területén 

253 db LED-es lámpa biztosítja 

immár lakóink teljes komfortját 

és biztonságát. A műszaki átadá-

sára 2018. február 22-én került 

sor. Az észlelt hibákat jeleztük a 

kivitelező felé, melyeket rövid 

határidővel pótolnak. Kívánjuk 

Önöknek, hogy használják egész-

séggel! 

A Kulturális Központ hátsó, 

könyvtári bejáratának előtetője 

elkészült.  

A civil szervezetek használatába 

adott helyiségek kialakítását is 

befejeztük. Használatukhoz sok 

sikert kíván az önkormányzat! 

A járdák melletti mély árkokhoz 

a fából készíttettünk korlátokat 

lakótársaink testi épségének meg-

óvása érdekében. Amint az időjá-

rás megengedi, ki is helyezzük 

őket. 

A játszótéri hinta tönkrement da-

rabját jövő héten pótoljuk. A ját-

szótér teljes állagmegóvása ta-

vasszal történik. 

Márkó Község Önkormányzat 

képviselő testülete a magánsze-

mélyek kommunális adójának 

éves mértékét  8000,- Ft. emelte 

2018. január 1-től. 

  

A belterületi ingatlanok vonatko-

zásában a márkói állandó lakos 

egyedül élő nyugdíjast évi 2000,- 

Ft. adókedvezmény illeti meg. 

 

Azok a nyugdíjasok, akik a 

kedvezményben érintettek, a 

hivatalban kérelmezhetik a 

kedvezményes díjfizetést. 
 

Tisztelettel: 

 

Hartmann Antal 

polgármester 

K

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A MÁRKÓI CIVIL SZERVEZETEKET  

ADÓJA 1 %-VAL!  
 

 

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!  
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A Kulturális Központ házirendje 
 

 

1. A Kulturális Központ rendezvényeit, programjait, könyvtárát a hivatalos nyitvatartási idő-

ben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, 

felszerelését és más eszközeit.  

 

2. A Kulturális Központ közösségi célokat szolgál, magánszemélyek rendezvényeire (pl. 

családi rendezvények) nem vehető igénybe.  

 

3. A Kulturális Központ területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő 

kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. 

 

4. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Do-

hányzásra kijelölt hely az épület előtti terület. 

 

5. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni 

szigorúan tilos. 

 

6. Az épületben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a be-

rendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni. 

 

7. A Kulturális Központ épületébe behozott, elhelyezett értéktárgyakért az önkormányzat 

felelősséget nem vállal. 

 

8. Az épületben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. 

 

9. Kiskorú az épületben felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat! 

 

10. Az épületben TILOS a labdázás, futballozás, görkorcsolyázás, rollerezés, kerékpározás. 

 

11. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni.  

 

12. A látogatók a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! 

 

Márkó Község Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyének-

től és csoportoktól az épület használatának, látogatásának lehetőségét megvonja. 

 

Márkó, 2018. január 30. 

 

      Márkó Község Önkormányzata 
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A Márkófolt Varrókör 

Egyesület hírei 
 

A Márkófolt Varrókör sze-

retne köszönetet mondani 

azoknak, akik támogatták 

adójuk 1%-ával az egyesület 

működését. 

Kérjük, aki teheti támogassa a 

2017-es évi adójával is a Var-

rókört.  

Adószámunk: 18030260-1-19. 

Segítségüket köszönjük! 

„Örömet, bánatot, mindent mi 

elvásott, 

Összevarrjuk ezt a széthullott 

világot.” 

Foltvarrónak lenni öröm, és 

hivatás, de igen költségigényes 

feladat. A minőségi munka 

alapja a minőségi anyag és esz-

közök. Ezek jelentős költség-

gel járnak az egyesület, s a ta-

gok számára is. A 29 tag har-

mada gyermek, akik teljesen 

ingyen sajátíthatják el a folt-

varrás alapjait.  

Az idén jelentős kiadás, hogy 

az önkormányzattól használat-

ra kapott terembe illő bútorza-

tot r endeltünk. Köszönjük a 

Polgármester Úrnak és a 

képviselő testületnek, hogy a 

foglalkozásaink tartásához 

rendelkezésünkre bocsátotta 

a termet, s tárolhatjuk ott 

továbbra is az egyesület eszkö-

zeit. Úgy éreztük, hogy a terem 

és az épület színvonalát emeli, 

ha kulturáltan tudjuk tárolni a 

dolgainkat. Egységes szekrényt 

rendeltünk, ahol mindennek 

helye lesz, és zárható, így a 

terem alkalmassá válik szava-

lóverseny, vagy egyéb kis lét-

számú rendezvény lebonyolítá-

sára. 

Segítsék az egyesület munkáját 

adójuk 1%-ának felajánlásával! 

 

Tervezett programjainkból: 

Utazótáska és romantikus tás-

kavarrás, ólomüveg technika 

elsajátítása, felelevenítése. 

Nyári játszóházak előkészítése. 

Kirándulás Tatabányára, Buda-

örsre, Budapestre szakmai na-

pokra. Április 14-én újra ellá-

togat hozzánk Gombocz Ág-

nes, Csokifolt Ági egy újabb 

technika tanítására. 
 

Szeretettel várjuk továbbra is 

az érdeklődőket, varrni, alkotni 

vágyókat, akik egy jó közösség 

tagjai szeretnének lenni. 

    

Márkófolt Varrókör Egyesület 

Madarászné dr. Ifju Bernadett 

A Márkói Cserdülő  

Kulturális Egyesület hírei 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni 

mindazok támogatását, akik a 2016. 

évi adójuk 1%-ával egyesületünket 

segítették. A befolyt 160.438,- Ft-ot 

működési költségeinkre és táboraink, 

rendezvényeink szervezésére fordítot-

tunk.  

A 2017. évi 1%-os adófelajánlást esz-

közfejlesztésre, táborozásokra, ren-

dezvények és képzések szervezésére 

kívánjuk fordítani. Kérjük, továbbra is 

támogassák egyesületünket elősegítve 

ezzel munkánk színvonalának javítá-

sát! 
 

Adószámunk: 18285044-1-19 
 

Művészeti vezetőnk, Szabó Sándor 

„Sanci” kérését tolmácsolva szeret-

nénk megkérni a néptáncos gyerme-

kek szüleit, hogy a korábban kiosztott 

fellépő szoknyákat legyen kedves 

mindenki (a már kilépett, korábbi tán-

cosaink is) visszahozni a következő 

hétfői vagy csütörtöki próbák valame-

lyikére. A Csupa Csaj Csapatot ez 

nem érinti. 

 

Köszönettel: 
 

Márkói Cserdülő Kulturális  

Egyesület  

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Ismét elérkezett az adóbevallások 

ideje. Köszönjük azoknak a sze-

mélyeknek az 1%-os felajánlását, 

akik 2017-ben támogattak ben-

nünket. 

 

Kérjük, akik az idén felajánlják 

adójuk 1%-át, a következő adó-

számra tegyék meg:  
 

18336982 1 19 
 

Február 7-én tartott összejövete-

lünkön meghallgathattuk Orsós 

Károly rendőr őrnagy igen tanul-

ságos előadását. Gyakran előfor-

duló idős embereket károsító bű-

nözőkre hívta fel a figyelmünket. 

 

Taglétszámunk 3 személy belépé-

sével növekedett, de sajnos 2 sze-

mély bejelentette a kilépési szán-

dékát. 

 

Meghívást kaptunk a március 2-

án 14 órai kezdettel a herendi 

nyugdíjasok által rendezett össze-

jövetelükre, Aki tud és szeretne 

eljönni, az elnökség tagjainál je-

lentkezzen, a busz indulást ké-

sőbb megbeszéljük. Mindenkit 

várunk. 

 

Következő összejövetelünk 

március 7-én 16 órakor lesz. 

Kissé megkésett (jelmezes) far-

sangot és nőnapot tartunk egy-

ben. Megbeszéljük a kirándulást 

és az üdülési pályázattal kapcso-

latos kérdéseket. 

 

Várjuk tagjainkat és leendő tago-

kat is. 

 

Vezetőség 
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FARSANGI JÁTSZÓHÁZ 

 

Az idei év első gyermekprogramjaként 

farsangváró játszóházat tartottunk január  

27-én a könyvtárban. A délután folya-

mán a gyerekek lelkesen alkottak szebb-

nél szebb papírálarcokat, farsangi dísze-

ket és ablakdíszeket. A szorgos munká-

ban elfáradt apróságok üdítővel és édes-

séggel gyűjthettek új erőt a folytatáshoz. 

Végül minden álarcos gyermek összeállt 

egy csoportkép erejéig, így megörökíthettük a 

szebbnél szebb alkotásokat. 

 

Köszönjük a segítőknek, közreműködőknek, hogy 

munkájukkal emlékezetes élménnyé varázsolták a 

gyerekek és szüleik számára ezt a délutánt. 

Farsang és téltemető 

 

2018. február 3-án elérkezett a nagy nap, melyre gyerekek és szülők 

lázasan készülődtek. A márkói farsang mindig nagy népszerűségnek 

örvendett falunk lakói körében.  

Az elsősorban a kisgyermekek számára szervezett rendezvény az 

egyik legkedveltebb és leglátványosabb része a jelmezverseny. Az 

apróságok, ötletes öltözékeikkel idén is nehéz helyzet elé állították a 

zsűrit, amely két első helyezettet is hirdetett. A sellő és Quasimodo 

jelmezét választották a legjobbnak. A jelmezversenyen számos ere-

deti, kreatív és vicces ötletet láthattunk. Az egyéni jelmezek mellett 

voltak páros és csoportosan beöltözött versenyzők is. Második lett a 

kis tűzoltó, míg a harmadik helyezésen Assisi Szent Ferenc és csa-

pata, valamint a kalóz és az angyalka osztozott.  

Az eredményhirdetést követően a Mézengúzok Gyermekzenekar 

szórakoztatta az apróságokat, akik vidáman ugrabugráltak a koncert 

alatt. Ezután tombolasorsoláson vehettek részt a gyerekek és szüle-

ik, ahonnan senki nem távozott üres kézzel. A sorsolást követően 

vidám játékokra invitáltuk a gyerekeket. A buli végére igazi fergete-

ges hangulat kerekedett.  

Ezúton is köszönjük a sok segítséget a rendezvény lebonyolításában 

és a hozott süteményeket.  

Szépkorúak köszöntése 

 

2018. február 10-én kedves lakótár-

sunk, Szabó Gyuláné született Jung 

Erzsébet töltötte be 90. életévét. Eb-

ből az alkalomból egy kedves ün-

nepség keretében a polgármester úr 

az Önkormányzat nevében virágcso-

korral és ajándékcsomaggal köszön-

tötte, majd átadtuk neki azt a névre 

szóló díszkötéses emléklapot, me-

lyet Orbán Viktor miniszterelnök úr 

írt alá.  

 

Kedves Erzsi Néni! Isten tartsa meg 

sokáig jó egészségben szerettei kö-

rében! 

 

Laknerné Léber Katalin 
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Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 

8441 Márkó, Kálvária u.6. 

Tel.: 88/271-486 

E-mail: ovoda@marko.hu 

 

Köszönet 

 

Köszönetem fejezem ki Debrecenyi Balázs márkói 

vállalkozónak, aki karácsonyi ajándékként ismét 

kettő vadonatúj futóbiciklivel lepte meg óvodánkat.  

Hálásan köszönjük a szülői munkaközösség nevé-

ben is Knolmayer Attila segítségét, aki a munkakö-

zösség által vásárolt új hinta telepítésekor térítés-

mentesen ásta ki a játék helyét, illetve a kiásott föld 

elszállításáról is gondoskodott. 

        
Fenyvesi Andrea 

óvodavezető 
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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 

Menekülve rohan a csiga az erdőből. Találkozik a rókával. 

- Mi van csiga, belőttél, hogy így tepersz? 

- Á, dehogy! Itt a NAV, vagyonvizsgálat lesz. 

- Na és? 

- Hát tudod, nekem is van egy saját házam, az asszonynak 

is, meg a gyerekeknek is. Gondolhatod! 

Elgondolkodik a róka, majd ő is futni kezd. 

Találkoznak a gólyával. 

Megszólítja a ravaszdit: 

- Mi van róka, hova futsz ilyen gyorsan? 

- Nem hallottad? Kiszállt a NAV az erdőbe, vagyonvizsgá-

latra. 

- És akkor mi van? 

- Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gye-

rekeknek is. Gondolhatod! 

A gólya nagyon csodálkozik, majd kis gondolkodás után 

magabiztosan rákezdi: 

- Hát fiúk nekünk ezen a ronda fészken kívül aztán iga-

zán semmink sincs. Az is mindig össze van szarva, te-

hát csúnya is, olcsó is, szóra sem érdemes. 

Mire a csiga loholás közben visszaszól: 

- Nana gólya! Fél év itthon, fél év külföldön – 

miből?!!?  

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

februárban született   

új kis  lakóját: 
 

Szabó Lizát 

 
Gratulálunk  a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk   

az egész családnak! 

Elkészítés: 

A hozzávalókat összegyúrjuk, 4 cipót készítünk. 

A cipókat kisodorjuk, langyos zsírral megkenjük, majd 

rudakat készítünk, s ezeket pár órára hűtőbe tesszük (vagy 

fél órára a mélyhűtőbe).  

A rudakat összevágjuk, kis gombócokat készítünk (egy 

rúdból 20 gombóc jön ki) kisodorjuk és megtöltjük a tölte-

lékkel. 
 

Töltelék: 

4 tojás fehérjét habnak felverünk, majd hozzáadunk  20 

dkg kristálycukrot,  40 dkg diót vagy mákot, 1 vaníliás 

cukrot és 1 citrom reszelt héját. 

RECEPTÖTLET 
FAJSZTI KIFLI 

Hozzávalók:  

 ½ kg liszt 

 ¼ kg margarin 

 4 tojás sárgája 

 2 kanál ecet 

 2 dl tejföl 

 

 

 
 

Tisztelt Lakótársak! 

 

Ezúton szeretnénk kérni az Önök segítségét 

a Helyi Értékek felkutatásában, gyűjtésé-

ben, s ezeknek a Helyi Értéktárba való fel-

vételre történő előterjesztésében. 

Fontos lenne, hogy minél több értéket tud-

junk megőrizni az utókor számára addig, 

amíg még vannak, akik emlékeznek ezekre, 

és amíg valamilyen formában dokumentál-

hatók is.  

 

Az ötleteket, javaslatokat a következő elér-

hetőségre várjuk: 
 

E-mail: muvelodes.marko@gmail.com 


