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     Márkó Község Lapja               Márkóért együtt!                                     Megjelenik: havonta   

XXII. évfolyam 10. szám                                                        2015. szeptember 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
 

Szeptember 2-án tartott összejövetelünkön örömmel 
üdvözöltük Kővári László és Kővári Lászlóné belé-
pését tagjaink közé, Taglétszámunk elérte a 60 főt. 
Kívánjuk érezzék magukat nagyon jól közösségünk-
ben. 
Október 10-én (szombaton) kirándulni megyünk. 
Útvonal: Márkó-Veszprém-Zirc-Bakonybél, a visz-
szaút is erre, hogy a veszprémi tagjainknak is lehe-
tőségük legyen a le és felszállásra. Tervezett indulás 
reggel 7 óra a murvás parkolóból (Molnár-kert elöl) 
 
Köszönetünket fejezzük ki azon személyeknek, akik 
adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták egyesü-
letünket, ebből 45 700 Ft került bankszámlánkra. 
 
Legközelebbi összejövetelünket október 7-én 17 
órakor tartjuk. Az idősek napját ünnepeljük. 
Szeretettel várjuk tagjainkat és leendő tagjainkat is.
     

Egyesület elnöksége 

HÍREK 
 
A KEOP 5.7.0 energetikai pályázaton önkormányza-
tunk összesen 76 millió forintot nyert közintézmé-
nyeink szigetelésére. Ez magában foglalja az önkor-
mányzat, óvoda és kulturális központ épületének 
teljes körű szigetelését és nyílászáró cseréjét. 
 
Nagyon jó ütemben halad a Kulturális Központ szín-
pad mögötti részének kiépítése. A külső szigetelés 
és színezés elkészült. Köszönet érte dolgozóinknak 
és közmunkásainknak. 
 
Ahogy a kedves lakótársak is észlelhették, a temető-
ben a ravatalozó épülete megsüllyedt. Ezt a problé-
mát önkormányzatunk megpróbálta orvosolni oly 
módon, hogy a ravatalozó déli oldalán a teljes alap-
mélységig, és az alap alatti részt mintegy 1 m széles-
ségben kiástuk, és ezt az oldalt kb. 15 tonna beton-
nal megerősítettük. Reméljük, hogy az elvégzett 
munkánk eredményes lesz. 

Hartmann Antal 
polgármester 

Tisztelt Kutyatulajdonosok! 
 

Ezúton kérünk minden kutyatulajdonost, aki nem az önkormányzat által szervezett 
oltáson oltatta be az ebet, legyen szíves bemutatni az oltási kiskönyvet a Márkói Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban legkésőbb 2015. október 5-ig.  
 
A háznál történő oltás igényét kérjük, jelezzék az önkormányzatnál a 0688/504-014 –

es telefonszámon vagy személyesen!  
Ebben az esetben az állatorvos az oltás költségén túl 500,- Ft kiszállási díjat számol fel. 
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Márkó Község Posztumusz Díszpolgára 
Bakonyi – Bauer János 

 
1913-ban született Márkón, itt is halt meg 1966-ban. Iskoláit Márkón, Veszprémben, Vácott és Kecskemé-
ten végezte. 1931-ben lépett be a piarista rendbe. A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar – latin- 
német nyelv és irodalomból tanári oklevelet, 1941-ben bölcsészdoktori címet szerzett.  Doktori dolgozatá-
ban a márkói németek nyelvjárását írta le tudományos alapossággal. A váci, majd a veszprémi piarista 
gimnáziumban tanított. 1950-ben néhány hónapnyi internálás után Esztergomba ment tanítani. 1954-ben 
édesapja halála miatt hazajött Márkóra. A szerzetesi élet után a politikai rendszer áldozataként világi állás-
ba kényszerült, hátralevő 13 évére ez a teher nehezedett rá. Nagy részletességű, alapos grammatikai és 
hangtani elemzéseken és megfigyeléseken nyugvó tudományos dolgozata végül nem kapta meg méltó elis-
merését. 
Emlékének és a település nyelvi kincseinek felkutatásában és megörökítésében végzett munkásságának 
tisztelegve Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adomá-
nyozott Bakonyi – Bauer Jánosnak. 

Márkó Község Posztumusz Díszpolgára 
Márton Antal 

 
Ősi, 1919. nov. 29.–Hárskút, 1995. szept. 4. A gimnáziu-
mot Veszprémben végezte, 1939-ben érettségizett. A 
veszprémi szeminárium növendéke, 1944-ben szentelték 
pappá. 1948-ig káplán több megyei településen. Internálták 
1946-ban, majd egy éven át házi őrizetben tartották Ősi-
ben. 1948-tól haláláig szolgált az általa szervezett hárskúti 
plébánián, ahol Vándor Ferenc veszprémi építészmérnök 
tervei alapján megépíttette a paplakot és a templomot. 
Márkón felújíttatta a kálváriát. 1973-tól szervezte és vezet-
te az Egyházmegyei Múzeumot. Hatalmas energiát fekte-
tett a gyűjtemény gyarapítására. 1975-től címzetes esperes, 
1985-ben tiszteletbeli, majd 1986-ban tényleges kanonok. 
Az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács tagja. 
Sokoldalú értékmentő tevékenységéért Veszprém város 
önkormányzata Gizella-díjjal tüntette ki. 1984-től márkói 
plébános. Idekerülése után néhány év alatt rendbe hozatta a 
templom tetejét és a külső falakat is. Ezt követően hozzá-
kezdett a stációk és a kálváriakápolna megmentéséhez, me-
lyet az orosz csapatok sokszor lőtéri célpontnak használtak 
és erősen megrongálódott állapotba került. A szervező 
munka mellett az anyagi hátteret is sikerült megteremtenie, 
sőt saját fizetésével is hozzájárul a terhekhez.  
Jelentős hatással volt a község életére, hogy az államosított 
egyházi vagyon országos rendezésekor visszaigényelte a 
volt iskolát és kántortanítói lakást. Ezzel komoly anyagi 
erőhöz juttatta az önkormányzatot.  
 A település épített egyházi örökségének védelmében, a 
kálvária és a kápolna megmentésében és felújításában vég-
zett kiemelkedő munkájáért Márkó Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet 
adományozott Márton Antal egykori plébánosnak. 

MÁRKÓI ALKOTÁSOK A MAGYAR 
ÉRTÉKEK NAPJÁN 

 

„Magyarország értékei egy helyen” – ez volt 
a mottója az immár másodízben megrende-
zett Magyar Értékek Napjának. A színes 
programsorozatot 2015. szeptember 12-én a 
Szent István téri Bazilika előtt, illetve rész-
ben a székesegyházban rendezte meg a 
Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar 
Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövet-
ségével közösen. Az egész napos ünnepi 
alkalom során Magyarország tizenkilenc 
megyéje, valamint a határon túli magyarlak-
ta területek mutatták be sajátos, csak rájuk 
jellemző értékeiket a helyi, megyei értéktá-
rak közreműködésével, így a látogató előtt 
teljességében tárult fel a Kárpát-haza épített, 
szellemi, tárgyi és természeti öröksége.  
A rendezvényen településünk is képviseltet-
te magát Enyingi Mihály gyönyörű kerámiá-
ival és Szalai Enikő díjnyertes foltvarrott 
képével. 
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Tisztelt Gazdálkodó! 
 
A Nitrát adatszolgáltatást a 2014/2015. gazdálkodási évben is kizárólag elektronikusan teljesítheti a gazdál-
kodó. Az adatszolgáltatás határideje minden évben szeptember 01-től december 31-ig. 
 
A nyomtatványok elektronikus benyújtásához ügyfélkapus azonosítóra és jelszóra van szükség, me-
lyet az okmányirodákon keresztül lehet igényelni.  
Amennyiben már rendelkezik ügyfélkapuval és továbbra is falugazdásza segítségét kéri, időpont egyeztetést 
követően hozza magával a korábban benyújtott adatlapot és az ez évben benyújtott egységes kérelem adata-
it, valamint a használt területek helyrajzi számait. Amennyiben nitrogén vagy szerves trágya kijuttatás nem 
történt, abban az esetben is be kell küldeni a gazdálkodó adataival kitöltött bevallást. 
 
Jelenleg az alábbi nyomtatványokat lehet elektronikus ügyintézés keretében beküldeni:  
https://anyk.nebih.gov.hu/ 
 
A nyomtatványok elektronikus kitöltésével és továbbításával kapcsolatban az alábbi teendők szükségesek:  
1. Telepítse a legfrissebb java futtatókörnyezetet innen: http://www.java.com/en/ 
2. Töltse le az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/
szolgaltatasok/adonyomtatvany.html honlapról, majd telepítse azt. 
3. Töltse le a táblázatból az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt, majd telepítse azt. 
4. Az ÁNYK program segítségével nyissa meg és töltse ki az adatlapot. 
5. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre, kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/
Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldése menüpontra. Valamint jegyezze fel a nyomtatvány helyét 
és nevét a későbbi beazonosíthatóság végett. 
6. Ha hibátlan a nyomtatvány, akkor kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/A nyomtatvány közvetlen 
beküldése az ügyfélkapun keresztül menüpontra. A felugró ablakban adja meg az ügyfélkapus azonosítóját 
és jelszavát. 

 
7. A beküldés akkor sikeres, ha két üzenetet kap az ügyfélkapus tárhelyére (vagy e-mail fiókjába). 
Az elsőt a magyarorszag.hu ügyfélkapuja küldi. Ez azt tartalmazza, hogy a feladott nyomtatványt 
továbbították az NÉBIH felé. Ezután az NÉBIH rendszere fog egy visszaigazolást küldeni. 

A visszaigazolásban az alábbi szöveg olvasható: „A(z) 1000000000 regisztrációs számú ügyfél 
ÁNYK gazdálkodási napló/nitrát adatlap nyomtatványának beküldése sikeres volt. Egyedi azonosí-
tó:8a8082a8320179ca0132058276e701c7” Az utolsó számsor azonosítja a beérkezett naplót, adatla-
pot. Amennyiben a második visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, kérjük jelezze ezt a Kap-
csolatok menüpontban levő e-mail címen. A nyomtatványokkal kapcsolatos segítség ugyanezen az e
-mail címen kérhető.  

 
A beküldés menetéről, a nyomtatványok telepítéséről és használatáról az Ügyfélkapu e-tananyagában talál-
hat bővebb leírást.  
Irodánk új címe: 8420 Zirc, Fáy András utca 7. (Gimnázium alatti utca) 
 
A márkói gazdálkodók 2015. október 1-től szerdánként 8:00-12:00-ig a Polgármesteri Hivatalban Márkón, 
a hárskúti gazdálkodók szintén 2015. október 1-től szerdánként 12:00-15:00-ig a Polgármesteri Hivatalban 
Hárskúton vehetik igénybe a segítségemet. 
 

 Bene Ferenc  
 falugazdász  

 0670/4365085, 0630/3964708  
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BURSA HUNGARICA 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Márkó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási (A típusú) és 
középiskolai (B típusú) hallgatók számára, a 
2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév 
első félévére vonatkozóan. 
A részletes pályázati kiírás elérhető: a  
http://www.emet.gov.hu/felhivasok címen. 
A pályázati kiírás teljes nyomtatott dokumentuma 
ügyfélfogadási időben megtekinthető a Márkói Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban (Márkó, Padányi 
Biró Márton tér 5.).  

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendsze-
rében egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx 
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és fel-
töltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatok-
hoz történő benyújtásának határideje: 
2015. november 09. (hétfő) 13 óra. 
A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályá-
zat formai hibásnak minősül és az elbírálási folya-
matból való kizárást vonja maga után. 
 

Márkó Község Önkormányzata 

Horgász tábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idei nyár sem telhetett el a márkói pecapalánták 
napközije nélkül. A népes gyereksereg június utolsó 
hetében vette birtokba a Hajag Vidéki Vadásztársaság 
Petőfi utcai épületét, ahol a Blinker Horgászegyesület 
szervezésében ismét egy vidám, tartalmas hetet tölthet-
tek a márkói gyerekek.  
 
A már évek óta, hagyományosan megrendezendő tábor 
a napközbeni felügyelet mellett sok tudással és él-
ménnyel gazdagítja a résztvevőket. A horgászattal 
kapcsolatos elméleti ismeretek elsajátítása a program 
legfontosabb eleme, de eközben megismerkednek a 
hazai vizek élővilágával és a természetvédelem fontos-
ságával is. A hét folyamán természetesen a pecázásra 
is sor került több alkalommal, így a gyerekek az elmé-
letben tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhatták. 
Ezúton is köszönjük Lichtenstein Györgynének és se-
gítőinek a tábor szervezését és lebonyolítását!  

Hittan tábor 
 

A nyári táborok sorát a szünet utolsó hetében 
megrendezett hittan tábor zárta. A veszprémi 
Szent László Plébánia által, Antal Ilona vezeté-
sével tartott program ismét sok márkói gyermek-
nek kínált tartalmas elfoglaltságot.  
A foglalkozások 9-16 óráig tartottak sok színes 
programmal, énekkel, kézműveskedéssel, film-
vetítéssel és játékkal. Az ebédről és a napközbe-
ni finomságokról ezúttal is a plébánia segítői és a 
szülők, nagyszülők gondoskodtak. 
Köszönjük Antal Ilonának a szervezést és a sok 
munkát, amivel emlékezetes élménnyé varázsol-
ta a gyerekek számára ezt a hetet, valamint a 
„nagylányoknak és nagyfiúknak” a segítő gon-
doskodást, türelmet és szeretetet, amellyel körül-
vették a tábor kis lakóit. 
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Falunkban a Márkói Németek és Magyarok 
Baráti Köre Egyesület idén is megrendezte 
hagyományos nyári kézműves táborát. Az 
alábbi cikket Krein Viktória küldte az olva-
sóknak: 
 

„Nyári Tábor 
 

Tekintsünk vissza a nyárra, egy kicsit hűvö-
sebb hétre, amikor a Magyarok és Németek 
Baráti köre ismét benépesítette a gangos fehér 
házat. 
 
A hét Iringó óvó néni többféle égetett nyakéké-
vel kezdődött, Szilvia óvó néni a másik asztalon 
lepkéket és ajtódíszeket mutatott, és Zsuzsi ötletes 
karkötője és nyaklánca díszítette a lányokat.  
Kedden Mariann és Mónika óvó néni varázsolt nyá-
ri tengerparti hangulatot a karibi nyakláncokkal és 
kövekre festett halakat lehetett színesre varázsolni.  
A kicsi foltvarrók Gabi néni vezetésével baglyot 
varrtak, Szilvi asztalánál a műanyag palackokból 
rózsák, virágok formálódtak. Dóri asztalánál a sor-
számok hamar elfogytak, de a napvégére a kedvenc 
mesefiguráját, vagyis formáját magára festette. 
 
Szerdán a Családsegítők jöttek Herendről, akik 
Hennával tartós tetoválást vittek fel a kezekre, vi-
rágmintájú nyakláncot és karkötőt fűzhettek  akik 
több türelemmel rendelkeztek,  és a kisebbek Zsuzsa 
néni segítségével gipszfigurákat festhettek. 
 
Csütörtökön egy érdekes és nehéz kosárfonásra in-
vitálta Jutka néni az ügyes kezűeket. Katinál a faka-
nál bábúk keltek éltre. Aki az előző években is oda-
ült az asztalához, az most a polcára a többi mellé 

rakhatta a dínót és a kalózt.  
Ági és Vica a népszerű mozi hőst keltett életre, és 
egy leleményes ötlettel csalogatta a méhecskét az 
átalakított palackba.  
Kati asztalánál a színes korongokból fagyi gombó-
cok lettek és virágok kerekedtek az ügyes kezek 
alól, hogy télen is visszaköszönje4nek a hűtőkről. 
 
Péntek volt a meglepetések napja. Kémcső Jenő és 
Spatula Sára kémikusok felavatták az egész gyerek-
sereget ifjú kémikusokká. Vonattal érkeztek, hogy 
bevezessenek minket a kémia világába úgy, hogy 
csak olyan anyagok voltak az asztalon, amik a ház-
tartásban is megtalálhatóak, külön mindig hangsú-
lyozva, hogy csak felnőttek mellett lehet ilyen kísér-
leteket végezni.  
Mindenki emléklapot kapott, hiszen együtt sikerült 
megcsinálni a „csodát”. A gyerekek nem kis örömé-
re Emese hozott állatokat a  hűs fa árnyékában, ami-
ket ölbe is lehetett venni  és finom rágcsálnivalóval 
is meg lehetett kínálni. 
 
Köszönet: A Dévai családnak a helyért , a foglako-
zást tartóknak az ötleteket, türelmet, és az időt amit 
ránk szántak, a Zsuzsinak és a Vikinek a mindenna-
pos konyhai segítséget. Kálmánnak, Marikának, és 
Csillának hogy ránk nyitottak és ott létükkel erősí-
tették a munkánkat. Köszönjük a felajánlott keksze-
ket, cukorkákat és rengeteg almát. 
 
A játék különleges helyet foglal az emberiség életé-
ben. A játék közösségteremtő, nemzetközi és remél-
jük, hogy jövőre is lekerül a lakat az ódon kerítésről 
és nevetés- kacaj tölti be a teret.” 

 

Krein Viktória 
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Nemzetiségi nap 

15. alkalommal rendeztük meg a Német Nemzetisé-
gi napot Márkón. A műsor megrendezéséhez a kul-
turális központ adott méltó helyszínt. A himnuszok 
eléneklése után rövid köszöntőket hallhattunk Pataki 
Mihálytól, a Márkói Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökétől, majd Schindler Lászlótól, aki 
kiemelte az óvoda fenntartásának átvételét a Nem-
zetiségi Önkormányzat részéről, mely által tovább 
növelhető a nemzetiségi nevelés színvonala. 

A program nagy érdeklődés mellett zajlott, és a 
meghívott vendégek is szép számmal jelentek meg. 
A meghívottak között szerepelt Schindler László az 
Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Okta-

tási Bizottságának elnöke, Heilig Ferenc, a Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Közsé-
günk és a szomszédos települések polgármesterei, a 
német nemzetiségi önkormányzatok elnökei és kép-
viselői, valamint a márkói civil szervezetek vezetői. 
A fellépők sorát a Márkói Német Nemzetiségi Óvo-
da Micimackó csoportja kezdte. A csoport tagjai 
nagy örömmel és lelkesedéssel mutatták be tudáso-
kat az óvó nénik segítségével. A hangulatot fokozta 
a Steixner István Nemzetiségi Énekkar, melynek 
létszáma sajnos folyamatosan csökken. 

Az ének után egy kis tánc következett a szári tánc-
csoport előadásában, melyet a nézők nagy megelé-
gedéssel fogadtak. Szár egy Márkóhoz hasonló 
nagyságú település, ahol a tánccsoport tagjainak 
száma a 130 főt is meghaladja, énekkarral és több 
nemzetiségi zenekarral is büszkélkedhetnek. 

A jókedvet a Márkói Kamara TehátRum fokozta.   
Vidám darabjukon jót mulatott a közönség. 

A szomszédos települések közül az idén a lókúti 
nemzetiségi énekkar mutatkozott be,  amely már 
több minősítőn ért el előkelő eredményeket. A jövő-
ben is szeretnénk folytatni ezt a kezdeményezést, és 
megmutatni, hogy nem kell messze menni ahhoz, 
hogy jót és szépet lássunk és halljunk, van a köze-
lünkben is, csak észre kell venni. 

A műsort Magasházi János harmonika szólója zárta. 
„János bácsi” alakulásától fogva kíséri a márkói 
énekkart, ezen kívül több csoportot is kísér harmo-
nikáival. A falunapon elsőként kapta meg „Márkó 
Község Díszpolgára” címet, melyhez ezúton is gra-
tulálunk. További jó egészséget és még nagyon sok 
fellépést kívánunk! 

Itt szeretném megköszönni Schőnwald Laurának a 
kétnyelvű műsorvezetést. Laura a Lovassy Gimnázi-
um volt tanulója aki az országos tanulmányi verse-
nyen bekerült a legjobbak közé. Gratulálunk. 

Köszönjük a fellépőknek és a felkészítőknek, hogy 
ilyen színvonalas produkciókkal készültek. A falu 
lakosságának és a vendégeknek, hogy elfogadták 
meghívásunkat és részt vettek a műsoron. 

A fellépők és a 
meghívott vendé-
gek egy közös va-
csorán vettek részt, 
amely kellemes, 
baráti beszélgetés-
ben  végződött. 

 

 
Szabó Gyula 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat  
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Szüreti felvonulás 
 
Szeptember 12-én tartottuk a már hagyományosnak 
mondható szüreti felvonulást. A szomszédos Bánd 
településhez fűződő kapcsolatainkat is erősítő, vidám 
őszi program résztvevői kora délután érkeztek Márkó-
ra. A csárda előtti tér pillanatok alatt színes forgatag-
gá változott, ahol lovasok, lovaskocsik, traktorok, 
néptáncosok és jelmezesek kápráztatták el a helyi kö-
zönséget. Az idei évi bándi humoros hírmondó felol-
vasása után a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes fel-

nőtt tánccsoportjának előadását tekinthették meg a megjelen-
tek, melyhez a Mészáros Zenekar húzta a talpalávalót.  
Ezután Márkót körbejárta, majd Bánd felé folytatta útját a 
vidám, ünneplő sereg. Táncosaink minden állomáshelyen 
fokozták a hangulatot, miközben a szervezők, borral, must-
tal, pogácsával kínálták a lelkes közönséget és a résztvevő-
ket. A programot a bándi kultúrháznál folytattuk, ahol finom 
gulyással várták a fáradt felvonulókat, majd éjszakába nyúló 
táncház és szüreti bál zárta a sikeres rendezvényt. 
Reméljük, jövő szeptemberben is találkozunk, és bándi bará-
tainkkal együtt ünnepelünk, tovább erősítve a két település 
közti kulturális és közösségi kapcsolatokat.    

MEGHÍVÓ 
 

Író-olvasó találkozóra 

Fábián Janka írónővel,  
az Emma trilógia és számos törté-

nelmi családregény szerzőjével 
 

Időpont: 2015. október 14.,  szerda 
17.30 órakor 

Helyszín: Márkói Könyvtár 
 

AZ ELŐADÁST „A KÖNYVTÁRI INFOR-
MÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ HELY”  /

MÁRKÓI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR/ SZERVE-
ZI, A KSZR /KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOL-

GÁLTATÓ RENDSZER/ TÁMOGATJA 

 

A Márkói Könyvtár szeretettel várja  
régi és új olvasóit! 

 
Amit kínálunk: 
Ingyenes beiratkozás 
Folyamatosan bővülő kínálat 
A legújabb sikerkönyvek 
Könyvtárközi kölcsönzés 
Kívánságkönyvek beszerzése 
Gyermek– és ifjúsági könyvek nagy választéka 
Vidám hangulat ☺ 

A MÁRKÓI CSERDÜLŐ KULTURÁLIS 
EGYESÜLET EZÚTON KÖSZÖNI MIND-

AZOK TÁMOGATÁSÁT, AKIK A 2014. ÉVI 
ADÓJUK 1 %-ÁT A SZERVEZET RÉSZÉRE 

AJÁNLOTTÁK FEL.  
A KAPOTT TÁMOGATÁS  ÖSSZEGE: 

121.470,- FT 
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MMárkói Tükör 
Márkó Község lapja 
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 
www.marko.hu 

 

 

Búza és árpa eladó Márkón házhoz 
szállítással is! 

Tel.: 0620/548-0973 

Szőke nő telefonál a tűzoltóságra: 
- Halló, segítsenek kérem! Tűz ütött ki a lakásban. 
- Értem. És hol van az a tűz? 
- Hát, a konyhában, meg már az egyik szobában is! 

- Igen értem, de hogy jutunk oda? 
- Miért, az a nagy piros autójuk már nincs 

meg? 

- Mi az abszolút pech? 
- Zuhanó repülőgépről süllyedő 

hajóra esni. 

Ki az abszolút előzékeny? 
- Aki a szekrényajtón 

is kopog, mielőtt 
kinyitja. 

RECEPTÖTLET 
Citromos álom 

 

Hozzávalók: 
25 dkg babapiskóta 
1 nagy doboz tejföl 
5 dl habtejszín 
2 db citrom 
12 ek porcukor 
1 cs vaníliás cukor 
1 cs zselatinfix 
 

A tejfölt habosra keverjük a kétféle cukorral, 
belekeverjük az egyik citrom reszelt héját és 
levét. Hozzákeverjük a zselatinfix felét is. 
A tejszínt kemény habbá verjük, és a zselatinfix 
másik felét is beledolgozzuk, majd óvatosan 
beleforgatjuk a citromos krémbe. 
Egy jénai tál alját kirakjuk babapiskótával, rá-
kenjük a fele krémet, majd ismét egy sor piskó-
ta jön, és a tetejére simítjuk a maradék citromos 
krémet. 
Citromszeletekkel és levélkékkel díszítjük. Egy 
éjszakára hűtőbe tesszük. 

Elkészítés: 20 perc 

MÁRKÓI NAPTÁR—FOTÓPÁLYÁZAT 
Tisztelt Lakótársak! 

 

Márkó Község Önkormányzata a közeljövőben el-
készítendő naptárhoz és képeslapokhoz várja a 
Márkón, különböző évszakokban és korszakokban 
készült fényképeket. A napjaink természeti és mű-
emléki, illetve településünk különböző közösségi 
eseményeinek fotói mellett szeretettel várjuk a rég-
múlt idők jó minőségben megőrzött, e célra hasz-
nálható felvételeit. A naptárban és a képeslapokon 
felhasznált képek beküldőit apró ajándékkal jutal-
mazzuk. 
A fotókat a következő e-mail címre várjuk: 
 muvelodes@marko.hu 

 
 
Október 2.  Idősek világnapja 
Október 5. Őszi Könyvtári Napok   
  Lombhullató Játszóház a Márkói  
  Könyvtárban 
Október 14. Író – olvasó találkozó Fábián Janka 
  írónővel a Márkói Könyvtárban
Október 23. Nemzeti ünnep 
November 7. III. Márkói Színjátszó Találkozó 
November 13. Márton nap 
November 20. Értéktár rendezvény 
November 28. Adventi játszóház / Karitász vá- 
      sár / Márkófolt Varrókör kiállítása 


