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                                                                 2016. július 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIII. évfolyam 7. szám 

Márkóért együtt! 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Június 9-én részt vettünk 15 fővel (5 fős cso-

portok) a gyulafirátóti nyugdíjas gyalogtúrán 

(6,5 km), melyet a Veszprém Megyei Életet az 

Éveknek Szövetség rendezett. 

Sajnos nem lettünk elsők, de utolsók sem, a 12., 

17. és 18. helyen értünk célba. 

 

Június 12-19-ig Hajdúszoboszlón voltunk 22 

fős csapatunkkal, nagyon jól éreztük magunkat, 

a masszőrök még mindig erős kezűek, néhá-

nyak kék foltokkal jöttünk haza, de megérte. A 

búcsúestünkön megbeszéltük, hogy jövőre is 

megyünk, valószínűleg május végén. 

 

Július 2-án a Márkói Örökzöldek Néptánc 

csoportunk fellépett Litéren a Litéri Szárazág 

Néptáncegyüttes által megrendezett VII. Szeni-

or Néptánctalálkozón, ahol a 3 tagú zsűri dicsé-

rő és elismerő szavakkal méltatta a csoportun-

kat. Hálásan köszönjük Szabó Sándor, Sanci 

felkészítését és biztató szavait. 

 

A július 6-án megtar tott összejövetelünkön 

köszöntöttük névnaposainkat és a szülinaposo-

kat, akik ebben a hónapban ünneplik a 70. ill. 

75. születésnapjukat. 

 

Augusztus hónapban nem tartunk összejövetelt, 

szeptember 7-én 17 órakor találkozunk legköze-

lebb. 

Kellemes nyarat, jó kikapcsolódást és pihenést 

kívánunk minden társunknak! 

      Elnökség 

Német Nemzetiségi Egyesület hírei 

 

Június 26-án vasárnap a Veszprémi Német Nemzeti-

ségi Klub kettős jubileumot ünnepelt. 

Huszonöt esztendeje alakult meg a klub, amely azóta is 

összetartó közösségként ápolja a német nemzetiségi 

hagyományokat, illetve húsz esztendeje tartanak min-

den harmadik vasárnapon német nyelvű misét Vesz-

prémben, amelyen a klub kórusa énekel. 

Az ünnepség a Szent László-templomban kezdődött, 

ahol Takács István atya celebrálta a szentmisét. Ezt kö-

vetően harmonikaszóra vonultak át a résztvevők a 

Davidikumba, az itt tartott fogadásra meghívták a kör-

nyékbeli – márkói, tótvázsonyi, gyulafirátóti, bándi, 

herendi – német nemzetiségi kórusokat és zenészeket 

is. A délutáni koncert előtt – amelyen valamennyien 

felléptek – felelevenítették a klub történetét, köszöntöt-

ték az alapító tagokat. 
 

Július 30-án szombaton a Magyarországi Német 

Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa alapí-

tásának 20. évfordulóját ünnepli a Veszprémi Aré-

nában. 

Az 1996-ban alapított Landesrat egyik célja többek kö-

zött, hogy ápolja és továbbadja a német nemzetiség ze-

nei, ének- és tánchagyományait. Rendszeresen szervez 

regionális és országos fesztiválokat, melyeken a részt-

vevő csoportokat saját szempontrendszer szerint minő-

sítik.  

Ezen a rendezvényen a Márkói Steixner István Német 

Nemzetiségi Egyesület Énekkara is részt vesz.  

 

Márkón az augusztus 6-i falunapon hallgathatják 

meg dalainkat. 

 

Vojtsné  Szabó Andrea 
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X.  Nyári  Horgásznapközi 
 

A márkói Blinker Horgászegye-

sület X. alkalommal rendezte 

meg a horgásznapközit 2016. jú-

nius 27. és július 1. között 9-14 

óráig,  segítve ezzel a szülőknek 

a gyerekek nyári elhelyezését. 

Élvezve a saját horgásztó előnyét, 

az elmúlt évek gyakorlatától elté-

rően a nyitó nap kivételével min-

den nap lementünk egy kis pecá-

zásra, játékra a tóra. A napi két-

szeri étkezést az egyesület bizto-

sította, melyhez hozzájárult Már-

kó Község Önkormányzata és 

Paula is. A helyszín idén is a Reál

-M Kft. tárgyalótermében volt, 

amelyet az Ernyei családnak na-

gyon köszönünk. 

A napköziben 32 gyermek vett 

részt (az átlag életkor 9 év volt). 

A négy – az előző pecatáborok-

ban már megedződött - ifi őrsve-

zető nagyban segítette a táborve-

zetők munkáját. Köszönet nekik. 

 

Az idei napközink programja. 

Hétfő: 

- Tábornyitás, táborrend, egy kis 

beszélgetés a „Miért is horgászik 

az ember?” témakörben. (dr. Tán-

csics Aladár) 

- Beszélgetés és igen sok játék az 

egészséges életmód jegyében 

(Jungné Kaibás Ágota  védőnő-

vel) Ajándék osztás. 

-Hogyan is kell azt a horgot fel-

kötni? Gyakorlati foglalkozással 

készülődés a másnapi pecázásra.

(Lichtenstein György) 

 

Kedd: 

-Az erdő lakói, viselkedés az er-

dőben! Vetítéssel, szemléltető 

eszközök bemutatásával fűszere-

zett előadás. (Lukács György Gá-

bor) 

-A várva várt első pecázás a ta-

von. 

 

Szerda: 

Pecaparádé — Egész nap a tavon. 

Sok horgászat, közben 

„gombócolás” (célba dobó ver-

seny). 

 

Csütörtök: 

Horgászat a tavon, volt aki már 

nagyon ügyesen pecázott. 

-A gyerekekre leselkedő veszé-

lyek, a közlekedésben, az utcán 

és az interneten. (Csepeli Balázs 

rendőrtörzszászlós) Ajándék osz-

tás! 

 

Péntek: 

-Búcsúpecázás a tavon (+ ismer-

kedés, hogyan készül a TV felvé-

tel.) 

-Programzáró oklevelek kiadása. 

A tábor jó hangulatban, jó időben 

sikeresen lezárult. 

 

Köszönjük  a szervezőknek, a 

rendezőknek és a támogatóknak a 

segítségét. 

 

Lichtenstein Györgyné 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

júliusban született  új kis lakóját 
 

Knolmayer Dorina 

 

 

Gratulálunk a szülőknek és sok örömet   

kívánunk  az egész családnak! 
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Önkormányzatunk az idei falunapon is 

megszervezi a már hagyományossá vált 

utcafoci bajnokságot. 
 

 

A nevezés határideje augusztus 3.  
 

Kérjük a résztvevőket illetve az egyes csa-

patok vezetőit, hogy a határidőig adják le 

nevezésüket Csalagovits Istvánnál az aláb-

bi telefonszámon: 06/20/222-3344 

 

Csalagovits István 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei falunapon, 2016. augusztus 6-án is megren-

dezzük a hagyományos vadpörkölt főző versenyt. 
 

A jelentkezéseket legkésőbb 2016. július 29-ig kér-

jük leadni a Márkói Közös Önkormányzati Hiva-

talban személyesen, vagy a 06-88/504-014-es tele-

fonszámon.  
 

A versenyző csapatok részére az önkormányzat a 

húst biztosítja, minden más szükséges eszközről, 

hozzávalóról és a jókedvről egyénileg kell gondos-

kodni.  

 

 

 

 

Szeretettel hívunk minden kedves lakótársunkat egy fe-

ledhetetlen, élményekben  gazdag, vidám programra a 

falunap előestéjén. 
 

A 2016. augusztus 5-én 17.30 órakor kezdődő vetélkedő-

re 3-6 fős csapatokat várunk a templomkertbe, a  9 állo-

másból álló program 1. állomáshelyére.  
 

A falujáró túrán a helyismereti kérdéseket vicces felada-

tokkal és próbatételekkel tarkítjuk ☺ 
 

Minden résztvevő tombolaszelvényt kap a falunapi bálra! 
 

Fergeteges szórakozás, közösségi élmény barátokkal, is-

merősökkel vagy a családdal! 

További információ és jelentkezés: Tel.: 0630/830-6477 

muvelodes.marko@gmail.com 
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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 

Gyerekszáj: 
  

Egy késő este a gyerekek meghallották a fagyiskocsi 

csillingelését. A 9 éves kisfiú felpattant és már futás köz-

ben szólt vissza húgának:  

-Én leintem a kocsit, te maradj itt kunyerálni! 

 

- Óvoda után, amikor apuka is hazatér a munkából 

társasozni szoktak. Az apa sokszor legyőzi a lányo-

kat. Egyszer az oviban kérdezi az óvónéni a 

kislányt, mit szoktak otthon csinálni.  

-Apa mikor hazajön, jól megver minket. 

RECEPTÖTLET 

CUKKINIS TÓCSI 

 
Hozzávalók:  

 1 közepes vagy  

2 kisebb cukkini,  

 liszt,  

 1 db közepes burgonya,  

 1 db tojás,  

 só és bors ízlés szerint,  

 2 gerezd fokhagyma  

 1 fej vöröshagyma 

 sajt 

Elkészítés: 

 

A cukkinit meghámozzuk és a burgonyával 

együtt lereszeljük. Pár perc után kinyomjuk, 

és hozzátesszük a fűszereket, vöröshagymát 

apróra vágva, fokhagymát préselve, tojást és 

annyi lisztet, amennyit felvesz. 

Reszelhetünk a tésztájába sajtot is. 

Serpenyőbe kevés olajat vagy zsírt teszünk, 

felforrósítjuk, majd kb. 1 ek masszát teszünk 

a serpenyőbe, kanállal laposra nyomjuk, 

majd mindkét oldalát pirosra sütjük. 

 

 

 

Lichtensteinéknél a Petőfi S. 
utcai kis boltban mobiltele-
fon és villanyóra feltöltésre 

van lehetőség. 

 

 

 

Márkón 59 éves, inzulinfüggő cukor-

betegségben és középsúlyos Alzhei-

mer kórban szenvedő édesanyánk 

mellé azonnali kezdéssel gondozónőt 

keresünk hétfőtől péntekig napi 8 

órában (08:00-16:00).  
 

Megbízható, kedves, lelkiismeretes, 

türelmes és határozott fellépésű sze-

mély jelentkezését várjuk. Fizetés 

megbeszélés szerint. 

 

Tel. számok:  

70/365-66-03, 20/828-00-60 

 

 

 

 

Államilag támogatott C, CE kategóriás képzésre lehet 

jelentkezni a www.ofa.hu címen.  

Ha valakinek segítségre van szüksége, szívesen segítek 

a regisztrációban.  
 

Ernyei Péter 

Okl. gépészmérnök 

Közlekedési és műszaki  

Igazságügyi szakértő 

Reál-M Kft. 

Tel/fax.: +36-88-270-174 

Mobil: +36-30-9790-100 

email: ernyei.peter@real-m.hu 

email: ernyei-peter@invitel.hu 

web: www.real-m.hu 

mailto:ernyei.peter@real-m.hu
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http://www.real-m.hu/

