Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XV. évfolyam 2. szám
Márkóért együtt!

2018. február

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A MÁRKÓI CIVIL SZERVEZETEKET
ADÓJA 1 %-VAL!

K

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!

Hírek
Örömmel tudatjuk Önökkel,
hogy a kültéri fitneszpark pályázatunk eredménnyel járt. A létesítmény a futballpálya és a 8-as
út között fog megvalósulni,
melynek keretében 8 db kültéri
sporteszköz kerül kihelyezésre. A
kivitelező átvizsgálta a területet,
és kijelölte az eszközök pontos
helyét. Ezután kerül sor a fizikai
megvalósításra, amely várhatóan
a közeljövőben történik meg.
A játszótér felújítása és a játékeszközök pótlása, festése, állagmegóvása megtörtént. Használjuk közösen gyermekeink örömére!
Az óvodakert bővítése elkezdődött, így a terület 375 m2-rel bő-

vül.
A Rózsafa utcai mély árkok mellé készített korlátokat is rövid
időn belül kihelyezzük.
A falu lakosságának örvendetes
létszámnövekedése
indokolja,
hogy a jelenlegi szennyvíztisztítónk befogadóképességét 2000
főig bővítsük. Önkormányzatunk
az ehhez szükséges önrészt biztosítani tudja az elmúlt években
folytatott takarékos és tudatos
gazdálkodás következtében. A
várható bekerülési összeg 200
millió forint körül alakul, melyből önkormányzatunknak 50 millió Ft önrész rendelkezésére áll, a
fennmaradó részt a jelenlegi kormány ígérete szerint további regnálása esetén biztosítani fogja.
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Ezúton hívom fel településünk
minden civil szervezet vezetőjének figyelmét arra, hogy a Kulturális Központ épületének rendezvényeit
művelődésszervezőnk
koordinálja. Ezért az esetleges
félreértések és kellemetlenségek
elkerülése érdekében kérem,
hogy tervezett programjaik időpontját minden esetben annak
véglegesítése előtt minél korábban Polányiné Lénárt Katalin
művelődésszervezővel egyeztetni
szíveskedjenek.
Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester

Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület

2018. 04. 05.
csütörtök 17:30 óra
Helyszín: Márkó, Polgármesteri Hivatal
melletti díszterem
Téma:
Adorjánné Marica
"Látható a láthatatlan mögött" című előadása és
egyben kiállítása.

Találkozzunk a fent
megadott helyen és időpontban!
Szeretettel várunk!
Törökné Ibolya

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete
A március 7-én tartott összejövetelünkön nőnapot és farsangot
tartottunk. A jó hangulatról
Bakonyvári Sándor zenész gondoskodott. Felléptek a hajdan volt
„úttörők” csapatában maskarába
öltözött tagjaink és az alkalomra
összeáll férfikórus.
Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevőnek.

Egyesületünk nevében szeretnénk
köszönetet mondani Márkó Község Önkormányzatának a néptáncegyüttesünk ruhatára számára kialakított helyiségért.
Madarász Péter
elnök

Lakossági fórum
2018. március 26-án Ovádi Péter,
a Fidesz-KDNP országgyűlési
képviselőjelöltje látogatott el településünkre, hogy egy lakossági
fórum keretében tájékoztassa a
márkóiakat jövőre vonatkozó terveiről, elképzeléseiről. A rendezvény házigazdája, Hartmann Antal
polgármester úr köszöntötte a szép
számmal megjelent érdeklődőket.
Ovádi Péter beszámolóját követően mindenki feltehette kérdéseit,
melyeket a képviselőjelölt nagy
odafigyeléssel és türelemmel válaszolt meg.

Csak jó hír
A Szent Márk Karitász Csoport
is megkezdte az új évben a munkát. Örömmel írom, hogy Kocsisné Pfeifer Éva is aktívan segíti munkánkat. Bizalommal forduljanak hozzá is, ha segítség
kell, vagy ha a környezetükben látják ennek szükségességét.
Bár az időjárás nem ezt mutatja,
de lassan itt a tavasz és a vetőmag programban 5 család részére tudtunk biztosítani jó minőségű vetőmagot.
A templomi adománygyűjtés és
a Főegyházmegyei Karitász Iroda anyagi támogatásával 25 család illetve egyedülálló nyugdíjas
részére készítettünk 5 kg tartós
élelmiszercsomagot a húsvéti
ünnepekhez. Ezúton is köszönjük a hívek és a civil szervezetek
önzetlen támogatását.
Kívánok szép áldott ünnepet a
csoport nevében
Migray Emődné
.

Ingyenes hallásszűrés lesz a
Pannon és Geers halláscentrum
által.
Rövid előadást tart Hangóné Mariann a fül és hallás fontosságáról,
a hallásvesztés okozta problémákról, ezek megelőzéséről és
megoldásáról. Ezután kerül sor a
hallásszűrésre egy kis teremben.
Várunk minden tagunkat és leendő tagokat is!

Legközelebbi összejövetelünk:
április 4-én 15 órakor lesz!!!

Vezetőség
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Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánnak
munkáikkal a gyermekek
a Márkófolt Varrókör
nevében!

Könyvbemutató

Nagy örömünkre elkészült a
márkói
dalok
gyűjteménye
„Deutsche Volkslieder aus Marka” „Márkói német népdalok”
címmel. A könyvben márkói
gyűjtésű dalok kerültek rögzítésre.
Szerencsére voltak olyan személyek, akiket érdekelt ez a témakör
és szabadidejüket feláldozva elkezdték a gyűjtést. Ki itt, ki ott, ki ezzel, ki azzal. Kinek mire
volt lehetősége. Első
nagy gyűjtőnk, Somhegyi Mihály volt, aki annak idején a doktori diszszertációjához
végzett
jelentős gyűjtő munkát,
népszokások, hagyományok és persze a dalok, a zene
területén, de nem csak gyűjtötte a
dalokat, szerette is énekelni őket.
A másik, de nem a második nagy
dalgyűjtés a Szeitl családhoz tartozik, ebben a gyűjtésben az
egész család közreműködött. Éva
1979-ben nagymamáját Pichner
Jánosné Geiszt Máriát és édesanyját Szeitl Ferencné Pichner
Terézt énekeltette, hogy a kor

technikájának megfelelően magnószalagra rögzítse a márkói dalokat. A gerolshofeni Franz Vizl,
a Berlinben élő Horváth házaspár ,Anton és Maria, Reinfart Sebestyén, akik feljegyezték az ismert márkói népdalok szövegét.
A papírra vetést (kotta és szöveg)
Szeitl Ferenc készítette és lektoráltatta a könyvet Németországban.
A könyvet a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Márkó adta ki.
Anyagi fedezetét pályázatokból
és márkói vállalkozások – Happ
Kft. Márkó-Tech Kft. és a ReálM Kft. – anyagi támogatásával
sikerült biztosítani.
A könyv bemutatójára március 3án került sor a Kulturális Központban. Sokan nagy érdeklődéssel várták a bemutatót. A vendégek nagy része a környező településekről érkezett. A pécsi TV is
rögzítette a bemutatót, és március

20-án a Duna és a Duna Word
TV csatornákon az „Unser
Bildschirm” műsorában közvetítették is.
Ezzel országszerte felkeltették az
érdeklődést a könyv iránt. Az ország különböző pontjairól jelentkeznek és érdeklődnek a könyv
iránt.
A bemutatót teljes egészében
márkói és márkói kötődésű cso3

portok és személyek készítették
és adták elő.
A műsorvezetést Wágenhoffer
Kornélia vállalta magára, az ismertetéseket
Jung
Márta,
Békefiné Szeitl Éva és Véber Gáborné olvasta fel.
Fellépett a „Duó” Vörösháziné
Rédling Mária és Vizlné Kloó
Mária, akiket Magasházi János
kísért gombos harmonikán, valamint a Steixner István Német
Nemzetiségi Énekkar énekelt a
könyvben található régi dalokból.
Meglepetésként a márkói születésű Szeitl Ferenc, művésznevén
Ferry Szeidl videófelvétele került
vetítésre. A videón ugyancsak a
könyvben található dalok közül
énekelt egyet, ahol saját
magát kísérte elektromos
zongorán.
A bemutató végén minden résztvevő kapott 1-1
könyvet, majd kellemes
beszélgetéssel,
süteménnyel, üdítővel zárult
a program.
Köszönjük a támogatók
anyagi hozzájárulását és
a közreműködők segítségét.
A Márkói Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében:
Szabó Gyula képviselő
A TV adás a következő linkről
indítható:
https://www.mediaklikk.hu/
video/unser-bildschirm-2018-0320-i-adas/#

Március 15-i ünnepség
Településünkön nagy hagyománya van az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulói
alkalmával szervezett megemlékezéseknek, hiszen a fáklyás vonulás, a gyönyörűen megvilágított kápolna és ezekben a hangulatos fényekben elmondott ünnepi
beszéd, majd pedig a program

Húsvétváró játszóház
Március 24-én, szombaton a
veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtárosainak vezetésével készülhettek
gyermekek és szülők a Márkói
Könyvtárban a közelgő húsvétra.
A játszóházban kézműves foglalkozások széles választékával vártuk a kicsiket és nagyokat, így

megkoronázásaként előadott műsor emlékezetes élményt jelent
minden résztvevőnek.
Az idei évben az időjárás kegyes
volt hozzánk, így a hideg ellenére
szabadtéren tarthattuk az ünnepi
megemlékezést. A kopjafánál
Hartmann Antal polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket,
majd Ovádi Péterrel, Veszprém
MJV önkormányzati képviselőjével, a Fidesz-KDNP országgyűlé-

mindenki megtalálhatta a számára érdekes és testhezálló elfoglaltságot. A résztvevők alkothattak pompomnyuszit és –bárányt,
kartonnyulat és más állatokat,
filcből nyuszis evőeszköztartót,
csibét, libát, valamint készíthettek üvegfestéssel és gipszfestéssel húsvéti díszeket.
A gyerekek nagy szorgalommal
és kitartással vetették bele magukat a munkába, és végül kellemesen elfáradva, gyönyörű alkotásokkal távoztak.
Ezúton köszönjük a könyvtár támogatását, valamint Vargáné
Ládonyi Erzsébet és Kaposi Noémi gyermekkönyvtárosok munkáját.
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si képviselőjelöltjével együtt helyezték el a megemlékezés koszorúját.
Ezután fáklyákkal vonultunk fel a
kápolnához, ahol a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes előadását
követően Ovádi Péter ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévők, majd a Márkói Kamara
TehátRum műsora zárta a rendezvényt.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal vagy
megjelenésükkel
megtisztelték
nemzeti ünnepünket.
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RECEPTÖTLET
TOJÁSOS-SONKÁS
SAJTTEKERCS

Hozzávalók:
 12 szelet lapkasajt
 10 dkg trappista sajt
 5 db tojás
 1 csokor petrezselyemzöld
 10 dkg sajtkrém
 só

Márkó, Petőfi S. utca 11. sz. alatti vegyesboltban nagy választékban kaphatók vetőmagok, virágföldek, szarvasmarha trágya,
táp, takarmány, állateledelek.




fehér bors
10 dkg vaj
1 tk mustár

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Elkészítés:
Egy tepsibe sütőpapírt helyezünk, amire ráfektetjük a sajtszeleteket úgy, hogy kissé fedjék egymást. Ráreszeljük a
trappista sajtot, és 2 percre előmelegített sütőbe toljuk
(éppen csak annyira, hogy a sajtok egymáshoz tapadjanak).
A tojást keményre főzzük, majd meghámozzuk, és a sárgáját kivesszük. A tojásfehérjét apró kockára vágjuk, a petrezselyemzöldet felaprítjuk, és mindkettőt a sajtkrémhez keverjük, majd sóval és fehér borssal ízesítjük. A tojássárgáját a vajjal és a mustárral jól elkeverjük, szintén kevés sóval és borssal ízesítjük.
A sajtlapokra egyenletesen rákenjük a tojásfehérjés maszszát, majd befedjük a sonkaszeletekkel. Ezt követően a
sonkára rákenjük a tojássárgás keveréket, és az egészet
óvatosan feltekerjük, majd hűtőszekrénybe tesszük. Éles
késsel szeleteljük, és pirítóssal tálaljuk.
Pistiéknél tavaszi nagytakarítás van. A szobából hirtelen
nagy robaj hallatszik, majd megszólal Pisti:
- Anya, feldöntöttem a létrát!
- Lesz neked jaj, ha apád ezt megtudja!
- Már tudja, ott lóg a csilláron!
Mit mond az udvarias Terminátor?
- ???
- Elnézést, hogy félbeszakítom.

A Márkói Könyvtár előterébe szeretnénk
kihelyezni egy olyan könyvespolcot, melyről a könyvek szabadon elvihetők, cserélhetők lennének. Ehhez örömmel fogadnánk használt, de jó állapotú, tulajdonosa
számára feleslegessé vált könyvespolc felajánlását.
Érd.: markokonyvtar@gmail.com
Köszönettel:
Makay Katalin könyvtáros

Szeretettel köszöntjük falunk
márciusban született
új kis lakóját:

Hulala Hanna Larát

Na, hogy megy a lányodnak az autóvezetés?
- Mint a villám!
- Olyan gyorsan?
- Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik.

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com
www.marko.hu
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Gratulálunk a szülőknek
és sok örömet kívánunk
az egész családnak!

