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                    2017.  július 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIV. évfolyam 7. szám 

Márkóért együtt! 

HÍREK 
 

Örömmel tudatjuk a kedves la-

kossággal, hogy a nemrégiben 

elkészült Kálvária utca mintegy 1 

kilométeres szakaszára a pontos 

és precíz munkának köszönhető-

en a használatba vételi engedélyt 

megkaptuk.  

 

A Kálvária utcából nyíló mellék-

utcákra a közbeszerzési eljárást 

várhatóan augusztus hónapban 

lebonyolítjuk, s ezeknek az ut-

cáknak az aszfaltozására a Rózsa-

fa utcai járdával egyetemben 

szeptemberben kerül sor.  

 

A héten megkezdődött az iparte-

rületen a közvilágítás kiépítése. 

Örömünkre szolgál, hogy az ott 

dolgozók és ipari tevékenységet 

folytató vállalkozások befizetett 

adójából önkormányzatunk erre a 

területre nagyobb biztonságot és 

komfortosabb közlekedést tud 

biztosítani.  

 

Sajnálattal közöljük a Petőfi utca 

alsó falu páratlan számozású ol-

dalán élőkkel, hogy korábbi ígé-

retünk ellenére az ottani járdát 

idő– és emberhiány miatt csak 

jövőre tudjuk megépíteni. Ezúton 

kérjük szíves türelmüket és meg-

értésüket. 

 

A márkói németek elűzetésének 

70. évfordulójára a Német Nem-

zetiségi Önkormányzat Márkó és 

Márkó Község Önkormányzata 

emlékművet állít a templomkert-

ben. Az emlékmű talapzata vár-

hatóan ezen a héten elkészül. A 

megemlékező domborművet 

Enyingi Mihály keramikus készí-

ti, melynek felszentelését a tervek 

szerint jövő év január 13-án tart-

juk. 

 

A márkói kápolnában elkövetett 

vandál pusztítás után az egyház 

felhatalmazta a polgármestert a 

károk felmérésére, a felújításhoz 

szükséges árajánlatok bekérésére 

és a tönkretett vagy megrongált 

berendezési– és dísztárgyak pót-

lására illetve helyreállítására. 

Ezek intézése jelenleg folyamat-

ban van. 
 

Tisztelettel: 

 

Hartmann Antal 

polgármester 

6. Márkói Cserdülő Népzenei és 

Hagyományőrző Tábor 

 

Az idén 6. alkalommal rendez-

tünk Márkói Cserdülő Népzenei 

és Hagyományőrző Tábort a Már-

kói Római Katolikus Egyházköz-

ség épületében. A július 17. és 

21. között 46 gyermek részvételé-

vel tartott egy hetes napközis tá-

bort ezúttal a Sárköz népi kultú-

rája, néptánca és népzenéje köré 

építettük.  

A gyerekek minden nap legalább 

1 táncpróbán 

vettek részt 

Sancival és 

Nikivel 

(Hoffer Ni-

kolett).  Hét-

fő délelőtt a 

csapatépítésé 

volt a fősze-

rep. Az újon-

nan kialakított csapatok nevet és 

csatakiáltást találtak ki maguknak 

és zászlót készítettek, melyet a 

hét folyamán minden feladatnál 

magukkal vittek. Utána a tánc-

próba mellett Törökné Ibolya és 

Tollár Ivett játékos foglalkozása-

in vehettek részt a gyerekek.  
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Kedden kirándulni indultunk a 

Nosztoriban található őskori fes-

tékbányához. Onnan a közeli él-

ményparkba vezetett utunk, ahol 

a gyerekek a játszóházban és a 

várban pihenhették ki a délelőtti 

kirándulás fáradalmait. Ebéd után 

a Csákány-hegyi kilátóba indul-

tunk, ahonnan vidám kis csapa-

tunkkal hamarosan Csopakra ér-

keztünk.  

Szerda délelőtt a néptánc mellett 

az ANTSZ közreműködésével 

szervezett egészségmegőrző fog-

lalkozáson vehettek részt a gyere-

kek. A higiéniával, a tisztálkodás 

fontosságával és a kórokozókkal 

kapcsolatos játékos foglalkozások 

során a gyerekek számos új isme-

rettel és apró ajándékokkal gaz-

dagodtak. Ezen a délutánon a fo-

cipályára vonult a csapat, ahol az 

uzsonna elköltése mellett izgal-

mas métabajnokságot rendeztünk. 

Csütörtök dél-

előtt a 

Márkófolt Var-

rókör tagjai lá-

togattak el a tá-

borba, hogy a 

néptánc mellett 

érdekes bagoly-

nyakláncok el-

készítésében 

segítsék a gye-

rekeket. Ebéd után Hesszné Ildi-

kó és Puskás Ádám, litéri népvi-

seletgyűjtő közreműködésével 

betekintést nyerhettünk a sárközi 

népviselet, hajviselet és népha-

gyományok világába. A program-

ról visszaérve megkezdtük az esti 

készülődést, ugyanis a hagyomá-

nyainkhoz híven az idei évben is 

a csütörtök volt az „ottalvós nap”, 

amikor is az iskolás gyerekek le-

hetőséget kaptak az igazi táboro-

zás érzésének megtapasztalására 

egy éjszakai kalandos program, 

tábortűz, éjszakai túra, bátorság-

próba, majd pedig 

(szélviharban :) sátorban töltött 

éjszaka megélésére. Miután Fan-

nit sikeresen kimentettük a 

lovasbetyár fogságából, mindenki 

nyugodtan hajtotta nyugovóra a 

fejét. 

Reggel aztán jöhetett a következő 

kaland. A közös táncpróba után 

számháborúzni indult a nagy csa-

pat a kápolna 

melletti dom-

bokra.  Ebéd 

után még egy 

próbatétel várt 

a csapatokra, 

hiszen heti fel-

adatként dal-

szöveget kellett 

írniuk a hét 

eseményeiről, melyet egy sárközi 

dallamra illesztve adtak elő a tá-

bor végét jelentő záróbulin.  A 

csapatok nagyon kreatívan oldot-

ták meg a feladatot, így a dalokat 

óriási ovációval fogadtuk. A dél-

után fénypontját, egyben a heti 

programunk ünnepi lezárását a 

torta érkezése jelentette. 

Ezúton köszönjük a szülőknek a 

bizalmat és a sok finom süte-

ményt, ill. gyümölcsöt, a tábor 

szervezésében és lebonyolításá-

ban résztvevők segítségét, Kissné 

Cservenyák Judit,  Kneisz Fanni, 

Cziráki Boglárka, Kiss Anna, 

Biszak Sára, Szabó Zsófia, 

Rédling Benigna, Polányi Luca, 

Dézsi Belián és Tóth Bálint oda-

adó munkáját. Külön köszönjük 

Török Zoltánné, Tollár Ivett, 

Hesszné Ildikó és Puskás Ádám 

részvételét a tábor programjaiban, 

a Márkófolt Varrókör Egyesület 

tagjainak a  segítséget, a Márkói 

Római Katolikus Egyházközség-

nek az épület használatának biz-

tosítását, valamint Márkó Község 

Önkormányzatának az anyagi 

támogatást, mely nélkül a tábor 

nem valósulhatott volna meg 

ezen a színvonalon. 

 

Márkói Cserdülő  

Kulturális Egyesület 
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Márkófolt Varrókör  

Egyesület hírei 

 

A Nemzetközi Szabadban Varrás 

Napja alkalmából a Magyar Folt-

varró Céh által szervezett 

varrósnapon jártunk Budapesten 

2017. június 24-én szombaton. 

Veszprémből vonattal utaztunk 

kicsik és nagyok egyaránt. Hamar 

felértünk a fővárosba, majd a 

gyerekek nagy örömére mozgó-

lépcsőztünk, végül busszal – vil-

lamossal kiértünk a Kopaszi Gát-

hoz, a Lágymányosi (ma Rákó-

czi) híd mellett található zöld 

övezetbe. A program célja egy 

kellemes varrós délelőtt eltöltése 

volt. Vittünk plédeket, s letele-

pedtünk a már feldíszített fák kö-

zé a Duna parti kellemes környe-

zetbe. Mindegyik csoport vitt ma-

gával kiállítani valót, a 

„zsinóros” kiállításra.  

Több munka mellett magunkkal 

vittük a Márkón 2011-ban tartott 

szabadban varrás alkalmával ké-

szített képet. Egy éve laktunk ak-

kor, 2011-ben Márkón. A Folt-

varrók munkáit, és a foltvarrókat 

természetesen már többször lát-

tam a faluban, ismertem őket, de 

ez volt az első alkalom, amikor 

varrás közben találkoztunk, s el-

készítettem életem első 

„foltvarrós” munkáját, egy kis 

jojó virágot. 

Fújt a szél a gáton, ami a nagy 

melegben a közérzetünknek igen-

csak jót tett, de a kifüggesztett 

alkotásokat, illetve tartó köteleket 

többször leszedegette. Így néha 

javítani kellett, de legalább kézbe 

foghattunk egy–egy darabot. 

A gyerekek, majd a felnőttek is 

varrtak a csoportunkból poháralá-

tétet, melyet a szervezők készítet-

tek elő. Kedves ötlet volt, hogy a 

fákra kifüggesztett figurákból, 

cseresznyétől a balerinákig, 

nyuszifüles párnától a dinókig, 

minden résztvevő és elhaladó kis-

gyermek választhatott. A foltvar-

rós gyerekek nagyon örültek az 

ajándéknak, s jó volt séta közben 

látni a többi kis lurkót boldogan 

szaladgálva szerzeményével. 

A velük utazó gyermekek kicsi 

játszóterezés, meg egy kis Duná-

ban való pancsikolás – kagyló-

gyűjtés között varrtak rendületle-

nül. Elkészültek az alátétek, a 

magunkkal vitt szívecskék, majd 

a vonaton Lucy Boston mintának 

álltak neki. Otthon, fürdés, vacso-

ra után még késő estig folytató-

dott a varrás. Nagy hatással volt e 

rendezvény felnőttre, gyermekre, 

résztvevőre és nézőre egyaránt. 

Sajnos idén több kisgyerek az 

évzárók miatt lemaradt. Remél-

jük, jövőre még többen el tudunk 

menni. Felejthetetlen és sok len-

dületet adó rendezvény volt. Ez-

úton is köszönet a szervezőknek! 

  
 

Madarászné dr. Ifju Bernadett 

Márkófolt Varrókör Egyesület 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Kedves Tagjaink! 

 

Egyesületünk az idei falu-

napon is benevez a vadpör-

költ főző versenyre. Aki 

szeretne részt venni, szíve-

sen látjuk! 

                                                    

Vezetőség 

 

 

Az idei falunapon, 2017. augusz-

tus 5-én is megrendezzük a ha-

gyományos vadpörkölt főző ver-

senyt. 
 

A jelentkezéseket legkésőbb 2017. 

augusztus 1-ig kérjük leadni a Márkói Közös Önkormányzati Hi-

vatalban személyesen, vagy a 06-88/504-014-es telefonszámon.  
 

A versenyző csapatok részére az önkormányzat a húst biztosítja, 

minden más szükséges eszközről, hozzávalóról és a jókedvről 

egyénileg kell gondoskodni.  
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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 

Zárt osztály  

A zárt osztály negyedik emeletén az egyik szobából hatalmas lárma hallatszik. Benyit az ápoló és számon kéri 

a bent tartózkodókat. 

- Világrészeket játszunk - feleli az egyik bolond.  

- Én vagyok Európa, ő Ázsia, Szalay úr Afrika, Dénes bácsi Ausztrália. 

- Aha, és Gida úr miért bújt el az ágy alá? 

- Mert ő lett Amerika, csak még nincs felfedezve...  
 

Látási viszonyok  

Két autós beszélget: - Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr tízezer forintra, mert nem a látási 

viszonyoknak megfelelően közlekedtem.  

- Miért, mit nem láttál?  

-A rendőrt.  
 

Majom a ketrecben  

Két majom ül a ketrecben. Mindkettő banánt eszik, de az egyik nem hámozza meg, hanem csak úgy 

eszi. A másik megszólal: 

- Te nem hámozod meg ? 

- Minek? Tudom mi van benne.  

Elkészítés: 

A darált kekszet elkeverjük a porcukorral, a ka-

kaóporral és a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk a 

felolvasztott, kihűtött margarint és a rum aromát. 

Gyúrható, formázható masszát gyúrunk belőle a 

langyos tej fokozatos hozzáadásával. A masszát 

egy sütőpapírral bélelt tálcán, vagy tepsiben el-

egyengetjük úgy, hogy kb. 1-1,5 cm vastag le-

gyen. A tortabevonót gőz felett olvasszuk fel, 

keverjük bele az olajat, majd kenjük rá a kekszes 

masszára. Tegyük hűtőbe. Ha a csoki is megder-

medt, forró vízbe mártott késsel szeleteljük fel.   

RECEPTÖTLET 

Sport szelet 
 

Hozzávalók: 

75 dkg darált háztartási 

keksz   

30 dkg porcukor   

35 dkg margarin   

3-4 dl tej   

2 csomag vaníliás cu-

kor   

5 ek kakaópor   

1-1,5 ek rum aroma   

20 dkg ét tortabevonó   

2 ek étolaj  

 

 

 

Önkormányzatunk az idei falunapon is meg-

szervezi a már hagyományossá vált utcafoci 

bajnokságot. 
 

 

A nevezés határideje augusztus 1.  
 

Kérjük a résztvevőket illetve az egyes csapa-

tok vezetőit, hogy a határidőig adják le neve-

zésüket Csalagovits Istvánnál (Tel.: 06/20/222

-3344) vagy Szalai Szabolcsnál (Tel.: 0630997

-6496) 

 

Csalagovits István 

Szalai Szabolcs 


