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                                                                  2016. február 

HÍREK 

 

Márkó Község Önkormányzat 

képviselő-testülete a 2016. febru-

ár 11-én tartott ülésén megvitatta 

és elfogadta településünk 2016. 

évi költségvetését, és a fentiek 

tudatában meghozta az idei fej-

lesztésekre vonatkozó döntéseit. 

Ennek értelmében hamarosan sor 

kerül a Kulturális Központ szín-

pad mögötti részének befejezésé-

re. Az emeleten a könyvtár kap 

majd helyet.  

A közeljövőben a Kálvária utca 

járdarendszerének harmadik, be-

fejező szakasza is kiépül. 

 

A 2014-20 Széchenyi Program 

keretében Márkó Község Önkor-

mányzata élni fog a fejlesztési 

lehetőségekkel, és pályázatot sze-

retne benyújtani az utak, járdák 

kiépítésére és felújítására, illetve 

lehetőség szerint (mivel igény 

van rá), akár egy bölcsőde létesí-

tésére is. A megújuló energia pá-

lyázatról sem mondunk le. 

A különböző pályázati és egyéb 

támogatási lehetőségekkel kap-

csolatban a testület megbízásából 

megkezdtem az egyeztetéseket a 

megyei illetékes vezetőkkel. 

 

Ezúton szeretném megköszönni 

Csalagovits István önkormányzati 

képviselőnek a Márkói Tükör  

megújult fejlécének elkészítését. 

 

 Hartmann Antal 

polgármester 

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 Steixner István Német 

Nemzetiségi Egyesület  

hírei 
 

Egyesületünk kórusa 2015. évben 

8 alkalommal szerepelt a márkói 

közönség előtt, illetve 2 alkalom-

mal volt vendégfellépésen a 

szomszédos településeken: Hárs-

kúton és Bándon. 

Szakmai kirándulásunkon Szent-

endre német, szerb és magyar ne-

vezetességeivel ismerkedtünk. 

 

Tavaly két nyertes pályázatunk is 

segítette tevékenységünket. Az 

Emberi Erőforrás Támogatáske-

zelő (NEMZ-CISZ 15-0092) pá-

lyázatán nyert 100.000 Ft műkö-

dési támogatást az alapszabály 

módosítása során felmerült ügy-

védi költségekre és az éves köny-

velői díjra használtuk fel. A Né-

met Belügyminisztériumtól 

(Bundesministerium des Innern) 

támogatásából viseletünk kiegé-

szítéseként karakter cipőket vásá-

roltunk, amelyet már a Kitelepíté-

si megemlékezésen láthattak raj-

tunk. Az új cipővel együtt auten-

tikussá vált a viseletünk.  

2016. évben továbbra is tanulunk 

új dalokat, közben felfrissítjük az 

elmúlt 15 év során tanult éneke-

ket. Közel 120 német és kb. 80 

egyéb dalt tanultunk meg az évek 

során. Két településről érkezett 

már felkérés felénk és meghívást 

kaptunk a Megyei Nemzetiségi 

Gálára is. Ebben az évben Pécs és 

környéke német nemzetiségi tele-

pülésein szeretnénk kirándulást 

tenni. Ismét új tagot köszönthe-

tünk soraink között és továbbra is 

várjuk a lelkes dalolni vágyókat. 

Kóruspróbánk minden kedden 18 

órákor kezdődik az Önkormány-

zat épületében.  

Érdeklődni a 30/608-0278 tele-

fonszámon lehet.  

 

Vojtsné Szabó Andrea 

 

MEGEMLÉKEZÉS A 

MÁRKÓI NÉMETEK  

ELŰZETÉSÉRŐL 

 

A Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat Márkó 2016. január 24-

én a Kulturális Központban meg-

emlékezést tartott településünk 

német lakóinak 1948. január 13-

án történt elűzetésének évfordu-

lója alkalmából.  

A rendezvényen közreműködött a 

Márkói Kamara TehátRum és a 

Steixner István Német Nemzeti-

ségi Egyesület. A korabeli ese-

ményekre történő megrázó visz-

szaemlékezések   

és az elűzöttek 

tollából íródott 

versek hangula-

tát az énekkar 

által előadott 

dalok és a kive-

títőn megjelení-

tett egykori ké-

pek tovább mélyítették. 

 

Az elűzött és meghurcolt csalá-

dok az elszenvedett szörnyű él-

ményekről évtizedekig nem be-

szélhettek, később pedig nem be-

széltek. Ezáltal az első nyilvános 

megemlékezés   olyan mély ér-

zelmeket hozott felszínre, melyet 

mind a résztvevők, mind a megje-

lentek igazi katarzis élményként 

éltek meg.  

A domborművet készítette: id. Szabó Gyula 
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Tisztelt lakosság!  

 

Önkormányzatunk Képviselő- 

testülete a tavalyi évben elfogadta 

a helyi kitüntetésekről szóló ren-

deletét, melyben a község lakos-

ságának is biztosítja a megnyilvá-

nulás, javaslattétel lehetőségét.  

 

2015. évben Somhegyi Heizer 

Mihály, Bakonyi János és Márton 

Antal  részesült posztumusz dísz-

polgári kitüntetésben, Magasházi 

János díszpolgári kitüntetést, 

Migray Emődné és Enyingi Mi-

hály pedig „Márkó Községért” 

érdemérmet vehetett át. 

 

A rendelet tartalma röviden:  

A település életében tartósan, 

hosszú időn keresztül kifejtett, 

magas szintű közérdekű, kulturá-

lis vagy közéleti tevékenység el-

ismeréseképpen községünk lakos-

sága díszpolgári címre terjeszthet 

fel általa erre alkalmasnak vélt 

természetes személyeket, azaz 

magánembereket, illetve „Márkó 

Községért” érdemérem odaítélé-

sére javasolhat természetes és 

jogi személyeket. A felterjesztés-

nek, ajánlásnak tartalmaznia kell 

az ajánlott személy nevét, vala-

mint egy, legalább féloldalas in-

doklást is. Ezeket az ajánlásokat a 

Polgármesteri Hivatalban gyűjt-

jük.  

Mivel a cím posztumusz is ado-

mányozható, kérjük, hogy amikor 

ajánlást tesznek, vegyék figye-

lembe azokat a személyeket is, 

akik, bár már nincsenek az élők 

sorában, és munkásságukat ko-

rábbi években, évtizedekben fej-

tették ki, ám hatásuk ma is érvé-

nyesül, vagy tevékenységük nyo-

ma ma is látható.  

Az idei évtől évente maximum 

egy díszpolgári kitüntetést  és 3 

„Márkó Községért” érdemérmet 

nyújthatunk át. A kitüntetések 

odaítéléséről a képviselő testület 

dönt a beérkezett javaslatok alap-

ján. A javaslatok beérkezésének 

határideje: 2016. június 10., pén-

tek. A testület csak érdemi infor-

mációkat tartalmazó beadványok-

kal foglalkozik. Egy személy 

több ajánlást is tehet. Ebben az 

esetben is szükséges minden ja-

vaslathoz az indoklás. Önmagát 

senki nem terjesztheti fel.  

A döntés kihirdetése ünnepélyes 

keretek között a falunapon törté-

nik, mint ahogy a kitüntetés át-

adása is.  

A rendeletet teljes szövegével 

megtalálhatják községünk hon-

lapján, illetve nyomtatott formá-

ban megtekinthető a Polgármeste-

ri Hivatalban.  

 

Várjuk javaslataikat!  

 

Tisztelettel:  

Kiss György  

alpolgármester  

Márkó Község Díszpolgára Helyi kitüntetés rendelet  

 

 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szervezői munkájukkal, tombolatárgy vagy süte-

mény felajánlással, támogatói jegy vásárlásával, illetve részvétellel hozzájárultak a február 6-án 

tartott óvodabál sikeréhez. A bevételt természetesen idén is igyekszünk oly módon felhasználni, 

hogy abban valamennyi óvodásunk örömét lelje. 

 

Köszönettel tartozunk fenntartónknak, a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a decem-

berben nyújtott anyagi támogatásért, melyből mindhárom csoportban sok-sok új játékkal örven-

deztettük meg gyermekeinket. 

 

Folytatva a köszönetnyilvánítás sorát, a Márkó Fejlesztéséért Alapítványnak is hálánkat fejezzük 

ki a 100.000 Ft-os anyagi támogatásért, melyet szintén igyekszünk hasznos célra fordítani. 

 

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói és gyermekei 
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Az idei év első programja a ki-

csiknek kedvezett leginkább. A 

január 23-án rendezett farsangi 

játszóházunkban sokféle álarcot 

és díszeket készíthettek a résztve-

vők. Az apró kezek szorgos és 

alapos munkájának köszönhetően  

 

 

 

a Kulturális Központ hirtelen  

megtelt félelmetes tigrisekkel, 

ravasz rókákkal, szuperhősökkel, 

ugrándozó nyuszikkal, és tarka-

barka pillangókkal. Aki már át-

változott, különleges farsangi de-

korációkat is készíthetett otthon-

ra. A délután folyamán a gyerkő-

cöknek egy kis táncra, teázásra és 

nassolásra is volt lehetőségük. 

Mindenki nagyon jól érezte ma-

gát, és reméljük, hogy az év többi 

programja is legalább ennyire jól 

fog sikerülni. 

 

 

Január 30-án Márkó kis lakói 

nagy örömére megtartottuk a far-

sangi mulatságot. 

A délutánt Módri Györgyi és 

Máté P. Gábor nyitotta meg 

Mesék a gomba alatt című 

interaktív zenés előadásával. 

A gyerekek nagyon élvezték, 

hogy ők is felmehettek a 

színpadra és a műsor része-

sei lehettek.  

Ezután következett a jelmezver-

seny, amire mindenki nagyon 

izgatottan készült. A színpadon 

sok versenyző sorakozott 

fel. Voltak bennszülöttek, 

hókirálynők, hercegnők, 

mesefigurák, állatkák, és 

még sok ötletes jelmezes. A 

zsűri nehéz döntés előtt állt, 

de végül megszületett a vég-

eredmény. A fődíjat Mária 

Kata és Ádám párosa nyer-

te, akik bennszülöttnek öl-

töztek. Ezúton is gratulá-

lunk mindenkinek a nagyon 

ötletes és kreatív jelmezekért. A 

délután folyamán több vidám ve-

télkedőt is tartottuk, melyekben a 

résztvevők megmutathatták tánc-

tudásukat és ügyességüket 

limbózás, újságtánc és székfogla-

ló közben. A tombolasorsolásnak 

köszönhetően az összes gyerek 

ajándékkal térhetett haza.  

 

A farsang mini discoval 

fejeződött be, ahol a na-

gyobbak mai slágerekre 

bulizhattak. 
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Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Február 3-án tartottuk farsangi összejövetelün-

ket, melyre meghívtuk a Cholnoky és Veszprém-

fajszi  Nyugdíjas Klub tagjait is. A délután na-

gyon jó hangulatban, tánccal, vacsorával telt el. 

Egypár társunk jelmezt is öltött magára. 

 

Február 11-én elhunyt Benis András nyugdíjas 

társunk. A farsangi összejövetelünkön még ő is 

nagyon jól érezte magát velünk. 

András nyugodj békében!  
 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy ismét lehetőség 

nyílt kedvezményes üdülésre és fürdő belépőre 

az „Erzsébet Program” által közzétett pályázatok 

beadásával. 

Pályázni 60 éven felüli nyugdíjasoknak lehet, 

akiknek az idei nyugdíj összege nem haladja 

meg a 147.000 Ft-ot. Benyújtási határidő február 

29. ill. a rendelkezésre álló összeg erejéig (lehet, 

hogy előbb lezárják a pályázási lehetőséget). Pá-

lyázni csak online lehet. 

Aki szeretne pályázni, de gondot jelent az adatla-

pok kitöltése és beküldése, szívesen segítek. 

Telefonszámom: 06/20 59 07 590 (Kovács Jó-

zsefné). 
 

Egyesületünk az idei évben is köszönettel fogad-

ja az adó 1 % felajánlásokat.  

Adószámunk: 18336982-1-19 
 

Ezúton hívom az egyesület tagjait a március 2-án 

16 órakor tartandó közgyűlésünkre. 

 

Napirendi pontok: 

1. Egyesületünk 2015. évi gazdálkodása. 

 Előadó: Csóka Imréné 

2. Egyéb ügyek megbeszélése. 

 Előadó: Kovács Józsefné 

 

Ekkor tartjuk a februári és márciusi névnaposok 

köszöntését és a nőnapot. 

 

Várjuk régi és új tagjainkat! 

        

 Vezetőség 
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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 

Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, 

hogy riportot készítsen kisiskolások részére. 

- Kérem mondja el egy napját! 

- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél 

oldal szalonnát. Megiszok rá 4-5 pálinkát... 

- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább 

hogy könyvet olvas. 

- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy 

fél oldal szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, aztán ad-

dig dolgozok kinn a szántón, amíg olyannyira megnő 

a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell ol-

vasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért le-

fekszem, pihenek egyet. Mikor felébredek, megeszek 

egy jó nagy darab csülköt 1 vekni kenyérrel. Ebéd 

után elmegyek a könyvtárba. A Pista már rendsze-

rint ott vár. Együtt elolvasunk vagy 12-t, egé-

szen addig, amíg a könyvtár bezár. Utána 

meg átmegyünk a Józsihoz, mert neki 

meg nyomdája van!  

RECEPTÖTLET 

Könnyű citromos tú-

rós szelet 
 

 

Hozzávalók  

(kb. 24 szelethez) 

a tésztához: 

40 dkg liszt 

4 tojássárgája 

15 dkg vaj/margarin 

15 dkg porcukor 

1 csomag sütőpor 

1 kis pohár tejföl  

 

Krémhez: 

50 dkg tehéntúró 

4 tojásfehérje 

20 dkg cukor 

1 citrom leve, héja

(naranccsal is finom) 

1 evőkanál búzadara 

1 cs. van. cukor 

 

Szóráshoz: 

porcukor 

Elkészítés: 

A lisztet a sütőporral és a cukorral összekeverjük, 

a vajjal elmorzsoljuk, majd a tojássárgákkal és a 

tejföllel összegyúrjuk. Kettévesszük és folpackba 

csomagolva fél órára a hűtőbe tesszük. 

A fehérjéket a cukor felével kemény habbá verjük 

és félretesszük. 

A túrót a maradék cukorral és a citromlével ösz-

szekeverjük, majd óvatosan hozzákeverjük a fel-

vert habot. 

A sütőt 180 fokra előmelegítjük. 

Az egyik tésztát kinyújtjuk, a lisztezett tepsibe 

terítjük és megszórjuk a búzadarával (fontos, 

hogy belekerüljön, hogy ne ázzon el a tészta!), 

majd rásimítjuk a túrótölteléket. A tetejére rá-

nyújtjuk a másik tésztát és villával megszurkál-

juk. 

Az előmelegített sütőbe tesszük, és addig sütjük, 

amíg a teteje, középen is szépen megpirul, kb. 30 

perc. 

Amikor  teljesen kihűlt, szeleteljük fel. Gazdagon 

szórjuk meg porcukorral!  

 

 

 

Bérbe vagy részes művelésbe adnám  

a Kálvária u. 15 sz. ház melletti  

gyümölcsős házi kertemet. 

 

Érdeklődni:  

Tel.:  06 20 46 55 403  


