Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XV. évfolyam 5. szám
Márkóért együtt!

2018. május
Tisztelt Lakosság!
Településünk életében nagyon
fontos, hogy a falu lakosságszáma növekszik, egyre több
fiatal szeretne itt élni családjával. Szemmel láthatóan szaporodnak az új házak. Sokat dolgozunk azért, hogy a falu fejlődjön és minden korosztály
számára kellemes lakóhelyül
szolgáljon.
Sajnálattal tapasztaljuk azonban, hogy sokan – akik életvitelszerűen itt élnek – nincsenek
állandó lakhelyként Márkóra
bejelentkezve.
A jövőben is tervez beruházásokat önkormányzatunk, melyek közül a legfontosabb a
szennyvíztisztító
bővítése.
Több pályázati támogatás öszszege azonban a lakosságszámhoz kötött, így rendkívül fontos
lenne, hogy akik itt élnek, jelentkezzenek be állandó lakcímre a márkói ingatlanukba.
A lakcímbejelentés az Önkormányzat Hivatalában vagy Herenden, Veszprémben a Kormányablaknál intézhető.
Köszönjük együttműködésüket.

Hartmann Antal
polgármester

Tisztelt Lakosság!
A Kálvária utcai szelektív gyűjtőt
több lakótársunk nem megfelelően
használja. A „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által kihelyezett gyűjtősziget papír-, műanyag-,
illetve üveghulladék gyűjtésére
szolgál. Az elmúlt időszakban már
napi szinten előfordul, hogy építési hulladék, használt gumiabroncs
kerül a sziget mellé. A veszélyes
hulladékot a szolgáltató nem szállítja el, ez önkormányzatunkra hárul, nem kevés munkát és költséget okozva községünknek.
Ha ez a helyzet nem javul, önkormányzatunk megteszi a szükséges
lépéseket a gyűjtősziget bezárására, mivel településünkön a szelektív gyűjtés a VHK által biztosított
szelektív gyűjtőedények átvételével megoldott.
Ezért kérünk mindenkit, hogy a
gyűjtőszigetet
rendeltetésének
megfelelően, ne szemétgyűjtőnek
használja. Óvjuk közösen falunk
rendezettségét, tisztaságát, hiszen
ez mindannyiunk érdeke.
A lakosságnál összegyűlt különféle hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a házaknál található
gyűjtőedénybe, sem a gyűjtőszigetre, és lomtalanítás keretében
sem szállítja el a szolgáltató, leadhatók a hulladékudvarban. A
veszprémi Hulladékgyűjtő udvar
üzemeltetését a „VHK” Veszpré1

mi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.
Veszprémben. A Kistó utca 8.
szám alatt leadható anyagok: ruhaneműk, papír és karton, Pet palack, műanyag zacskó, tejfölös,
joghurtos, margarinos pohár, tisztítószeres flakon, alumínium italos
doboz, italos karton, fehér vagy
színes öblös üveg, fólia, ágak,
gallyak, kerti zöld hulladék, nagy
darabos hulladék (lom) és veszélyes hulladékok: tonerek, festék
patronok, kiürült fém vagy műanyag festékes, illetve egyéb
vegyszeres dobozok, kiürült hajtógázos palackok, fénycsövek, elemek, akkumulátorok, hűtőgépek,
képcsöves és egyéb elektromos
berendezések, használt növényi
étolaj, gumiabroncs.
A Hulladékgyűjtő udvar megközelíthető gépjárművel, előzetes bejelentkezés nem szükséges. Az udvarban a VHK munkatársai segítik
a tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését. Fontos még tudni, hogy márkói lakcímkártyával
ez a szolgáltatás egész évben korlátlanul igénybe vehető.
Bővebb tájékoztatást a http://
www.vhkn.hu/Szolgaltatasok/
Hulladekgyujto-udvar elérhetőségen találhatnak.
Köszönjük együttműködésüket!
Márkó Község Önkormányzata

LOMTALANÍTÁS

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret futni és mozogni, a Márkói Futó Egyesület alakuló ülésére.

Idén is lesz településünkön
lomtalanítás.

Céljaink között szer epel:

A lomok kihelyezésének
időpontja:
2018. május 28-29.
Az elszállítás kezdetének
időpontja:
2018. május 30.

Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a szolgáltató által az adott területre
rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű hulladék elszállítása lomtalanítás keretén belül történik.
Nem helyezhető ki, tehát
nem szállítja el a VHK Nonprofit Kft., az építési hulladékot (például bontott nyílászárók, csempe, WC-,
mosdókagyló, üres festékes
vödör), szelektív és kerti
hulladékot.
Szintén tilos kihelyezni autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, veszélyes hulladékot
(például:
permetezőszer
göngyölege, illetve maradéka, festék, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj).
Márkó Község
Önkormányzata






a futás iránt érdeklődők közösségi életének összefogása és fellendítése,
versenyekre való közös nevezés és részvétel,
a futás és a mozgás népszerűsítése,
hasznos információk edzésről, technikáról, felszerelésről és minden, ami a futásról szól.

Az alakuló ülés napirendi pontjai:

- tagság megválasztása,
- alapszabály elfogadása,
- egyéb.

Időpont: 2018. június 8. péntek 18 óra
Helyszín: Márkó, Kulturális Központ (Kálvária u. 6.)
német nemzetiségi terem
Megjelenésedre feltétlenül számítunk, ha szeretnél az alapító tagok
között lenni és egy jó csapathoz tartozni!

Érdeklődni: Ébner László 0620/5452363
Orgona utca 4.

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete
Május 9-én tartottuk az anyák napját, melyen településünk óvodásai
adtak nagyon szép, megható, örömteli, anyák napi műsort. Ezúton is
köszönjük a felkészítő óvónéniknek
és minden közreműködőnek a színvonalas előadást.
Vendégünk volt egy fürjekkel foglalkozó, postás úriember, aki ismertette a fürjekkel kapcsolatos életútját és nagyon finom füstölt, pácolt
fürjtojással kínálta a közönséget.

Május 30-án Budaörsre megyünk,
ahol a Passiót nézzük meg. Aki
jön, készüljön fel meleg ruházattal
és kényelmes cipővel. (Akik nem
tudnak gyalogolni, azokat külön
kisbusz szállítja az előadás helyszínére—kb. 10 perc gyalog).
Indulás a Molnár-kert vendéglő
előtti parkolóból 12.30 órakor.
Legközelebbi összejövetelünk június 6-án lesz (fiú nap) 16 órakor.
Várunk mindenkit, régi és új tagokat is!
Vezetőség
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Márkó környékének
régészeti lelőhelyei

Kővári László szervezésének köszönhetően a közelmúltban egy
ragyogó előadásnak lehettünk
szem és fültanúi. Az előadást dr.
Regenye Judit, a Laczkó Dezső
múzeum régész muzeológusa
tartotta a Márkó környékének
régészeti ásatásairól és régészeti
lelőhelyeiről. Az előadáson hallhattuk, hogy ugyan Márkó nem
tartozik a nagy régészeti lelőhelyek közé, de azért lehet találni
pár leletet a római korból Csap-

Mandalafestés Márkón
Településünk kulturális repertoárja az elmúlt hónapban új lehetőséggel bővült. Tatai Tímea vezetésével két mandalafestő napot
is tartottunk, melyhez előzetes
jelentkezés alapján csatlakozhattak az érdeklődők. Az egész délelőttös elfoglaltság során szebbnél szebb alkotások készültek.
A mandala ősi szankszrit szó,

berek pusztán és az Orgona utcában lévő építkezési területen.
Ezek a lelőhelyek a korábbi valószínűsíthető lakhelyek és a közlekedési utak mentén találhatók. Az
előkerült tárgyak általában cserépedény maradványok, ékszerek,
pénzérmék és szerszámok. Az
elkerülő út építési helyének feltárása közben találtak egy fém sarló
maradványt, ami jelentős értéket
képvisel.
Az ásatások folyamán legnagyobb részben a szentgáli Tűzköves-hegy maradványait, ill. a
szerszámok készítésére alkalmas

kövek bányászásának folyamatát
ismerhettük meg. Az ősi kőszerszámok, mint a „balta”, a „sarló”,
amelyek valamilyen formában
hasonlítanak a jelenlegiekre.
Ezek a szerszámok pattintással,
koptatással és csiszolással készültek. A Szentgálon készített szerszámok árucsere útján eljutottak
egész Nyugat-Európába.
Az előadás folyamán az előadó
ismertette az őskori és a római
kori építkezést. A Bakonyban található római kori halomsírokról
is érdekes, képekkel illusztrált
beszámolót hallottunk.
Az érdeklődők számát figyelembe véve érdemes ilyen jellegű ismeretterjesztő előadásokat
szervezni, hisz ezzel is lakóhelyünk és a környék történelmét
ismerhetjük meg.
Szabó Gyula

melynek jelentése kör, körszelet,
korong. Legtöbbször kör alakú,
de lehet négyzet is. A kör jelképezi a szellemiséget, a négyzet az
anyagi világot, a színek pedig
érzelmeket társítanak ezekhez a
formákhoz. Olyan képek, amelyek egyrészt esztétikai élményt
nyújtanak, másrészt pozitív energiaminőséget képviselnek, jótékony erőket közvetítenek. A
mandala nyugtat, energetizál,
egyensúlyt teremt, segíti a jobb
és bal agyfélteke harmonizálását,
regenerál, beindítja a szervezet
öngyógyító
képességét. Mandalafestés közben észrevétlenül megélhetjük kreativitásunkat, meditatív állapotba kerülhetünk, így a mandalafestés nem
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csak az alkotás örömével fog gazdagítani, hanem gyógyít is.
Tímea vár mindenkit szeretettel
akár a festőnapokon, akár egyénileg is. Igény szerint tartunk itt
Márkón is további mandalafestő
napokat.

Elérhetőségei:
Tatai Timea 06-30-305-70-55
tatai.timi65@gmail.com

6. Márkói Cserdülő
Néptáncgála és Táncház
A fennállásának 6. évfordulóját
ünneplő Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület néptánccsoportjai
és a Márkói Nyugdíjasok Egyesületének Örökzöld néptánccsoportja idén is nagyszabású gálaműsor keretében mutatták be az

elmúlt évben szerzett tudásukat.
A május 12-én, szombaton a Kulturális Központban
tartott
néptáncgála nagy érdeklődés mellett zajlott.
A műsor kezdetét már
reggeltől lázas készülődés előzte meg. A terem díszítését ebéd után
a zenekari próbák követték. Mire a nézősorok megteltek, a táncosok is magukra öltötték a szebbnél szebb népviselete-

ket.
A megjelenteket Madarász
Péter, a Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte majd
Hartmann Antal, Márkó Község polgármestere
nyitotta meg a
rendezvényt.
A délután folyamán az egyesületünk
keretében
működő 3 gyermek– és egy felnőtt csoport, valamint a nyugdíjas táncosok előadásában láthattunk
küküllőmenti, moldvai,
szatmári, somogyi, centei és

nyárádmenti táncokat, gyermekjátékokat, körtáncokat, valamint
hallhattuk a Kiss Anna által énekelt népdalokat, melyekkel
számtalan
népdaléneklési versenyen arany, illetve
kiemelt arany minősítést szerzett.
A nagyszámú közönség mindvégig lelkes
tapssal kísérte az elő4

adásokat. A koreográfiákhoz a
zenét a Jurta Zenekar biztosította.
A csoportok művészeti vezetői
Szabó Sándor „Sanci” és Szabó
Hoffer Nikolett.
A gálaműsor végén rövid pihenő
után táncházzal folytatódott a
rendezvény, ahol táncosaink és
jövendőbeli táncosaink együtt
ropták testvérekkel, szülőkkel,
gyermekekkel, barátokkal. A
talpalávalót természetesen itt is a
Jurta Zenekar szolgáltatta.
Ezúton is szeretnénk
köszönetet
mondani
Szabó Zoltánnak, Kiss
Györgynek, egyesületünk tagjainak, táncosainknak, a szülőknek,
támogatóinknak, Márkó
Község Önkormányzatának, a Márkói Német
Nemzetiségi
Önkormányzatnak, valamint Márkó lakóinak és civil szervezeteinek
minden segítségért és támogatá-

sért, amely hozzájárult felkészülésünk és a rendezvény sikeréhez.

Márkói Cserdülő
Kulturális Egyesület

Vadvacsorák

2018. május 5-én délután a gyönyörű, tavaszi idő ellenére sem
bánták meg döntésüket mindazok, akik 16 órától a Kulturális
Központban, Vadvacsorák címmel tartott meseelőadást választották délutáni programjuknak.
A Csukárdi Sándor által feldolgozott és mesekönyv formájában
is kiadott La Fontaine örökérvényű meséi új rímekre faragott,

mókás köntösben figyelmeztetik a gyerekeket a napjainkban is aktuális, kerülendő magatartásokra:
a lustaságra, a hízelkedésre és az önzésre.
A Szó és Kép Színpad
társulatát már jól ismerhetjük a településünkön évek óta rendszeresen
megrendezett
színjátszó
találkozókról, melyeknek
elmaradhatatlan résztvevői. Ezúttal azonban kifejezetten
a gyerekek számára írt és rendezett darabokkal érkeztek. A tőlük
már megszokott színészi kvalitások némi
humorral fűszerezve
vidám, önfeledt pillanatokat szereztek a
programra ellátogató
közönségnek.
Az előadás végén a
könyvek megvásárlá5

sára is lehetőség nyílt, majd spontán közönségtalálkozó keretében
bárki beszélgethetett az íróval és
a színtársulat tagjaival.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az írónak és az előadóknak ezt
az élménydús délutánt, és szeretettel várjuk vissza őket mielőbb.

HELYSZÍN: MÁRKÓ, KULTURÁLIS KÖZPONT (KÁLVÁRIA U. 6.)
IDÖPONT: 2018. MÁJUS 27. VASÁRNAP 16 ÓRA

Programok:
Légvár, arcfestés, traktorozás,
mesés, játékos hétpróba és
még sok meglepetés… ☺
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RECEPTÖTLET
JOGHURTTORTA SÜTÉS
NÉLKÜL

Hozzávalók:
 150 g babapiskóta
 2x 375 g natúr joghurt
(nagy dobozos)
 80 g cukor
 2.5 dl habtejszín
 20 g zselatin

Tetejére:
fél kg gyümölcs (meggy
vagy málna, eper,
stb…)
 10 g zselatin



Elkészítés:
Egy kapcsos formában alulra elrendezem a kevés tejben éppen
csak megmártott babapiskótát. A joghurtot kézi habverővel öszszekeverem a cukorral és a zselatinnal, majd langyosra melegítem. Mikor a cukor elolvad, akkor már tökéletes. Félretéve hagyom hűlni. Közben a tetejére szánt gyümölcs felét pépesítem,
összeöntöm a maradék gyümölccsel, hozzákeverem a zselatint,
és ezt is langyosítom. Főzni nem szabad, csak addig melegíteni,
míg a zselatin felolvad. A joghurtot közben beteszem a hűtőbe,
hogy kicsit rásegítsek a hűlésére. Mikor már kezd összesűrűsödni, akkor felverem a tejszínt, hozzákeverem a joghurthoz robotgéppel, majd ráöntöm a babapiskótára. Ismét hűtő, majd mikor
már a gyümölcs is kezd sűrűsödni, az is mehet a torta tetejére.
Végül hűtőbe tesszük. A legjobb, ha a fogyasztás előtti napon
elkészül.

Lótrágya kisebb vagy nagyobb
mennyiségben
INGYEN ELVIHETŐ.
Érdeklődni:
Tel.: 0630/830-6477

Az újdonsült úszómester lelkendezve meséli:
- Milyen kedvesek ezen a strandon a fürdőzők! Ma már
vagy 8-an integettek nekem a vízből!
Egyik főnök a másiknak:
- Hogy csinálod hogy az embereid mindig pontosak?
- Egyszerű: 30 munkás és 20 parkolohely.
Villanyszerelő bemegy az intenzív osztályra és felkiált:
- Nagy levegőt! Biztosíték csere!
Mi az abszolút nagyképűség?
- ???
- Amikor egy giliszta azt mondja, hogy horgászni megy.

Szeretettel köszöntjük falunk
áprilisban és májusban
született új kis lakóit:

Sík Hannabellát
Schumacher Larát

Mi az abszolút vallási ellentmondás?
- ???
- Menny a pokolba!

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
8

