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                                                                    2016. január 

HÍREK 

 

Az alábbiakban olvasható a 2015. 

évi önkormányzati tevékenység-

ről a 2015. december 15-én tartott 

közmeghallgatáson elhangzott 

beszámoló. 

2014. december 9-én volt az elő-

ző évi közmeghallgatás, amely 

óta sok minden történt a település 

életében. Az első világháborús 

emlékművet sövénnyel vettük 

körül, méltóan rendbe téve az em-

lékmű környezetét.  

Lebontottuk a veszélyes temető 

támfalat. A köveket értékesítésre 

szánjuk 300,- Ft/db áron. 

A Viola utcában kiépítettük a jár-

darendszert, melynek a kisgyer-

mekes családok nagyon örültek. 

A Viola utcában nagyobb esőzé-

sek alkalmával előfordult már 

árvízveszély. Ennek kiküszöbölé-

sére egy 300-as csővel elvezettük 

a vizet a 8-as út felé az óvoda 

épülete mögött. Folyamatosan 

karbantartjuk az árkokat. 10 köz-

munkást alkalmazunk, akik a fő-

állású fizikai munkát végzők mel-

lett dolgoznak.  

A Stációsor felújítása az egyház 

hozzájárulásával valósult meg. A 

Márkói Németek és Magyarok 

Baráti Körének tagjai és Rózsa 

László márkói lakos meszelték le.  

A kápolna renoválása még nem 

történt meg.   

A sportöltöző felújítása is meg-

történt pályázati támogatásból, 

melyhez az önkormányzat 1,5 

millió Ft-tal járult hozzá.  

Megerősítettük a süllyedő ravata-

lozó épületét. 20 tonna cementet 

az egyház, murvát a bánya bizto-

sította ehhez. Köszönjük segítsé-

güket.  

Az orvosi rendelőnél elkészült a 

korlát, valamint az óvodánál is.  

Adósságkonszolidációban nem 

részesült önkormányzatok támo-

gatásából 6,5 millió Ft maradt a 

színpadterem befejezése után. Ezt 

is a Kulturális Központra fordít-

juk, a színpad mögötti rész kiala-

kítására.  

Augusztusban 60 millió 340 e. Ft-

ot nyert az önkormányzat KEOP 

pályázaton. A megyében csak 

Herend, Márkó nyert támogatást 

energetikai korszerűsítésre. En-

nek eredményeképpen valósult 

meg az óvoda szigetelése, ablak-

cseréje és a hivatal szigetelése, 

valamint ablakcseréje. Az óvodá-

ban óvodai játékok vásárlása tör-

tént az udvarra, ezeket az önkor-

mányzat dolgozói rögzítették, il-

letve építették be.  

Az óvoda 2015. szeptember 1-től 

nemzetiségi fenntartásba került. 

Ez magasabb normatívával jár, 

így a nemzetiségi nevelésre is 

több fordítható.  

 

A jövőre vonatkozó tervek:  
 

Szeretnénk a Stáció bekötő útjait, 

a Vadvirág utcát, valamint a Kő-

hát utcát aszfaltozni. A Viola ut-

cát ki kell nyitni a 8-as útra, így 

bekötő útnak minősülne, melyre 

valószínűleg lesz pályázati lehe-

tőség.  

A Területi Operatív Programon 

belül szeretnénk a szennyvíztisz-

tító bővítését megoldani.  

Be kívánjuk fejezni a színpad 

mögötti részt. 2016-ban a könyv-

tárat az emeletre szeretnénk köl-

töztetni. A színpad mögötti terü-

leten a civil szervezetek is helyet 

kapnának. Egy magánszemély 

támogatni kívánja a beruházást 

1,7 millió Ft-tal.  

Szükségessé válik az ófalu teljes 

járdarendszerének felújítása. Sze-

retnénk eladni a régi óvodát. 

Tervben van egy napelem park 

létrehozása is.  

Sok elképzelésem van, amelyeket 

még a jövő lehetőségei szerint 

kívánunk megvalósítani, termé-

szetesen a falu érdekét szem előtt 

tartva.  

 

A KEOP 5.7.0 energetikai pályá-

zati projekt ünnepélyes átadását 

január 12-én tartottuk az óvoda 

parkolójában. A rendezvényen 

Óvádi Péter, Veszprém Megyei 

Jogú Város önkormányzati képvi-

selője köszöntötte a megjelente-

ket és méltatta településünk len-

dületes fejlődését. Ezután Hart-

mann Antal polgármester ismer-

tette a pályázati projekttel kap-

csolatos tudnivalókat, végül 

Fenyvesi Andrea óvodavezető, 

Hartmann Antal és Óvádi Péter 

együtt vágták el a projekt átadását 

szimbolizáló nemzeti színű szala-

got.  

 Hartmann Antal 

polgármester 
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 Márkói Nyugdíjasok 

Egyesülete 
 

December 16-án tartottuk a kará-

csonyi ünnepi összejövetelünket, 

melyre meghívtuk településünk 

és plébániánk elöljáróit, továbbá 

a rátóti Rozmaring Nyugdíjas 

Dalkör tagjait, akik az alkalom-

hoz illő dalokkal kedveskedtek. A 

márkói hittanos gyermekek Antal 

Ilona hitoktató vezetésével szív-

hez szóló betlehemes játékot ad-

tak elő. 

Tagtársaink is verssel és kabaré-

jelenettel készültek az ünnepi al-

kalomra. 

Február 3-án 15 órai kezdettel 
közös farsangi összejövetelt tar-

tunk a Csolnoky és Veszprémfaj-

szi nyugdíjas klubokkal. Zenés 

vacsorával és tombolával egybe-

kötött találkozó lesz. Az egyesü-

let alapszabálya tar talmazza a 

más klubokkal való együttműkö-

dést, ezért úgy gondoltuk, hogy 

ez jó alkalom lesz a kapcsolat 

ápolására, beszélgetésre. 

Legyetek szívesek egy kistányér 

(doboz) süteményt hozni! 

Tombolatárgyak felajánlását 

szívesen fogadjuk január 29-én 

pénteken 16-17 óráig a Kultu-

rális Központban (kisterem-

ben). A fenti időpontot megelő-

zően a felajánlott tárgyakat az 

elnökségi tagokhoz lehet leadni. 

Tombolajegy ára 200 Ft lesz. 

 

Kérjük tagjainkat, ha nem tud-

nának részt venni a farsangi 

összejövetelen, azt jelezzék ja-

nuár 27-ig az elnökség tagjai 

felé! (vacsora megrendelés mi-

att) Szivák Alajosnét, Kovács Ká-

rolynét, Csóka Imrénét, Enyingi 

Juditot, Halász Józsefnét vagy 

Kovács Józsefnét (20/59-07590 

telsz.) lehet keresni ez ügyben. 

Szeretnénk, ha minél többen jel-

mezt öltenétek magatokra!! 

A februári névnaposok köszön-

tése elmarad, majd márciusban 

pótoljuk! 

 

Ismét eljött egy új év és az adó-

bevallások ideje, kérjük aki szí-

vesen támogatná a nyugdíjasok 

egyesületét azok ajánlják fel 

adójuk 1%-át a 18336982-1-19 

adószámra. 

 

Várjuk tagjainkat és leendő tagja-

inkat!                                            

 

Elnökség 

MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR EGYESÜLET 

 

Értesítem az egyesület tagjait, hogy éves közgyűlé-

sünket 2016. február hó 12-én, pénteken 17 órakor 

tartjuk a könyvtárban. 
 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2015. év munkájáról, pénzügyi tel-

jesítésről. 

2./ Tagfelvétel 

3./ A 2016. év programjainak megbeszélése 

4./ Javaslatok, hozzászólások, vegyes ügyek 
 

Kérem az egyesület tagjait, hogy a határozatképesség 

biztosítása érdekében, minél nagyobb számban jelen-

jenek meg. 

 

   Tisztelettel: 

Migray Emődné 

elnök 

MÁRKÓI CSERDÜLŐ  

KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

Szeretettel és tisztelettel hívjuk tagjainkat és leen-

dő tagjainkat egyesületünk idei első közgyűlésére, 

melyet 2016. január 22-én pénteken 17 órai kez-

dettel a könyvtár melletti helyiségben tar tunk. 
 

Napirendi pontok: 

1. Tisztújítás 

2. Az egyesület székhelyének módosítsa 

3. Alapszabály módosítás 

4. Egyebek 

 

Kérjük a minél nagyobb arányú részvételt a hatá-

rozatképesség és a döntések megalapozottsága 

érdekében. 

   Tisztelettel: 

Elnökség 
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Mindenki Karácsonya 
 

December 19-én, szombat dél-

után az utóbbi évekhez hasonlóan 

idén is összegyűltünk művészeti 

csoportjainkkal és lakótársainkkal 

egy karácsony előtti közös ün-

neplésre.  

A karácsonyi díszbe öltözött Kul-

turális Központ színpadán 

Vojtsné Szabó Andrea szavalatá-

val vette kezdetét az ünnepi mű-

sor.  

Ezután Hartmann Antal polgár-

mester úr köszöntötte a megjelen-

teket áldott, békés ünnepeket kí-

vánva településünk lakóinak. Őt a 

Steixner István Német Nemzeti-

ségi Énekkar követ-

te a színpadon. Elő-

adásukban gyönyö-

rű német és magyar 

karácsonyi dalokat 

hallhattunk.  

Az idén első alka-

lommal a Szilágyi 

Harangegyüttes is 

ellátogatott ünnepségünkre, cso-

dálatos játékával kápráztatva el a 

márkói közönséget. Az utolsó, 

ismert dallamoknál a közönség is 

lelkesen bekapcsolódott, és ének-

szóval kísérte a harangjátékot.  

Az ünnepi műsor zárásaként a 

Márkói Cserdülő Néptáncegyüt-

tes apraja-nagyja színpadra lépett, 

hogy betlehemes előadásával to-

vább fokozza az ünnepi hangula-

tot. A műsor végén a legifjabb 

táncosok gyertyákkal vonultak a 

színpadra, miközben a szereplők, 

a Steixner kórus és a közönség 

harsogó éneke betöltötte az egész 

termet.  

Az est további részében a gyere-

kek feldíszítették a falu kará-

csonyfáját, majd kötetlen prog-

ram következett forralt bor, tea és 

sütemények fogyasztása mellett.  

 

Ezúton köszönjük a szereplőknek 

és a résztvevőknek, hogy munká-

jukkal és jelenlétükkel emelték a 

rendezvény hangulatát 

Szeretettel köszöntjük falunk  

januárban született   

új kis lakóját: 
 
 

Kozma Emma 
 

 

Gratulálunk a szülőknek és sok örömet  

kívánunk  az egész családnak! 

 

Kedves Anyukák! 

 

Tipegő Klub foglalkozásokat ismét szeretném elin-

dítani. Az első két  alkalom, amit megjelölnék: 

 

2016. január 26. 10 óra és február 9. 10 óra 

Helyszín: Védőnői tanácsadó 

 

Ezen a két napon  várom az érdeklődőket, illetve aki 

nem ér rá, kérem jelezzen felém,  hogy azután igény 

szerint egy, minden hó-

napban állandósuló idő-

pontban tudjunk talál-

kozni.  

 

Jungné Kaibás Ágota 

védőnő 
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MÁRKÓN 

MINDEN HÓNAPBAN 3 ALKALOMMAL 

KEZDÉS: 2016. FEBRUÁR 10. SZERDA 18 ÓRA 

HELYSZÍN: KULTURÁLIS KÖZPONT NAGYTERME 

GOTTHARD ÁDÁM ZUMBA OKTATÓ VEZETÉSÉVEL 

 

 

 

A Márkói Könyvtár a 2016. évben is 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 

 Társasjátékok, kirakók, kártyák, színezők... 

 Vidám hangulat ☺ 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 16:30- 18:30 

Szerda: 9:00- 12:00 

Csütörtök: 16:30-18:30 

Vasárnap: 16:30- 18:30 
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Ha van egy jó fánk receptje,  

ne habozzon megcsinálni! 
 

Idén először rendezzük meg  

Márkó legfinomabb farsangi fánkja versenyét. 
 

Készítse, és hozza el a farsangi mulatságra január 30-án szom-

baton, és a zsűri pontozása alapján Öné lehet   

Márkó legfinomabb fánkja cím! 

A nyertes nemcsak a címmel, hanem egy apró ajándékkal is 

gazdagabb lesz. 

Jelentkezni a muvelodes.marko@gmail.com  e-mail címen lehet! 

Határidő: 2016.01.28. 

 
 

mailto:muvelodes.marko@gmail.com-on
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Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot  

egy kreatív, vidám délutánra! 
 

Időpont: január 23. szombat 16:00 

Helyszín: Kulturális Központ 

 

Tervezett programok: 

● farsangi maszkok, díszek készítése 

● egyéb kézműves foglalkozások 
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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 

Iskolai dolgozatok gyöngyszemei, avagy aranyköpé-

sek gyerekek tollából: 

 IV. Béla idején járásokra oszlott az ország , a legis-

mertebb járás a tatárjárás volt. 

 Spanyolország legnagyobb hegyei a Piramisok. 

 István királyt a pápa felkente a trónra. 

 Többféle kerek számot ismerünk, de a legkerekebb 

szám a nulla. 

 A modern lakásokban távfűtésű gladiátorokkal fűte-

nek. 

 József, a vaskalapos király, Mária és Terézia fia volt. 

 Zrínyit a bécsi kamara által felbérelt vadkan ölte 

meg. 

 IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról sze-

mélyesen gondoskodott. 

 Mikor II. Endre a Szentföldről hazatért, országát és 

feleségét fenekestül feldúlva találta. 

 A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a fő-

hőst feldolgozzák. 

 A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon 

sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni. 

 A mocsári vész 1526-ban volt. 

 A Szent Jobb István király bal 

keze. 

RECEPTÖTLET 

Kínai szezámmagos 

csirke 
 

 

Hozzávalók:  

 3 nagy csirkemell 

 1 csésze liszt 

 1 tojás 

 1/4 csésze étkezési 

keményítő 

 1 ek. sütőpor 

 kis víz 

 ecet 

 ketchup 

 méz és szezámmag  

MÁRKÓI NAPTÁR 
 

Kedves Márkóiak! 
 

Még mindig kapható 2016. évi 

márkói falinaptár 700,- Ft/db 

(beszerzési) áron.  

Megvásárolható a könyvtárban és 

az önkormányzatnál. 
 

További információ: Tel.: 06-30/830-6477 

E-mail: muvelodes.marko@gmail.com 

Elkészítés: 

A csirkemellet felkockázzuk és enyhén besózzuk. 

A lisztet, az étkezési keményítőt, tojást, sütőport 

alaposan összekeverjük, és vizet adunk hozzá 

hogy sűrű palacsinta tészta állagú legyen. A húst 

ebbe beleforgatjuk majd forró olajban kisütjük. 

 

Amíg sül a husi, előkészítjük a szószt. Tetszés 

szerint egy tálba tegyünk ketchupot, mézet, ecetet 

valamint szezámmagot. A bundás húsokat ebbe a 

masszába forgatjuk és már tálalhatjuk is. 

Eredetileg rizzsel fogyasztják, de szinte bármi-

lyen körettel finom. 

* * * 

 

 

Eladó 350 darab Kreaton Róna típusú 

új, megmaradt cserép, hornyolt, sima 

felületű, körszelet vágású.  

Csak egyben vihető el, ára 100 Ft/ db. 

 

Érdeklődni: 06 20 937 9209 


