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                         2017. február 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIV. évfolyam 2. szám 

Márkóért együtt! 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Az akaratunkon kívüli hosszú téli 

szünet után reméljük, már nem 

lesz akadálya, hogy március 3-án 

16 órai kezdettel megtartsuk 

farsangi összejövetelünket. 

 

Megtartjuk az elmaradt és a már-

ciusi névnaposok köszöntését. (A  

nőnap majd a fiúnappal együtt 

lesz áprilisban.) Lesz jelmezes 

felvonulás, lehetőségetek lesz 

bármilyen ötletes maskarába búj-

ni. 

Meghívott vendégeink Hartmann 

Antal polgármester úr és Pataki 

Mihály elnök úr feleségeikkel 

együtt. 

 

A zenét Bakonyvári Sándor szol-

gáltatja, tehát a jókedv garantált. 

Várunk minden nyugdíjast. 

Azokat is szívesen látjuk,  akik 

nem tagjai az egyesületnek, de 

szeretnének részt venni egy ilyen 

összejövetelen. 

 

Kérjük, hogy az önkéntes segítők 

jöjjenek délelőtt 10 órára a Kul-

turális Központba. 

 

Elnökség 

 

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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„Négy évszak Túra” 

A Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület a HUNG-2016 pályá-

zat támogatásával, a nemzeti ér-

tékeink fiatalok bevonásával tör-

ténő gyűjtését és népszerűsítését 

tűzte célul. Ennek megvalósításá-

nak egyik eszköze a „Négy év-

szak túra” elnevezésű programso-

rozat, melynek 3. állomásaként 

február 4-én a Kis-Bükk hegy 

tetején álló Fekete István kilátót 

látogattuk meg.  

A kirándulást megelőző napok 

nagy hóolvadása sajnos nem ked-

vezett az eredeti tervnek. Az eny-

he, napos időben  a tervezett 

szánkózás ugyan elmaradt, de kis 

csapatunk lelkesen vágott neki a 

kellemes túrának. A kilátó meg-

hódítása és egy rövid pihenő után 

kissé sárosan és fáradtan,  de vi-

dáman és már a következő kirán-

dulást tervezgetve térhettünk ha-

za.  

Reméljük, követke-

ző alkalommal töb-

ben tartanak ve-

lünk, hiszen tavasz-

szal egy csatári tú-

rával zárjuk a prog-

ramsorozatot. 

 

Márkói Cserdülő 

Kulturális Egyesület 

 

 

 

Farsangi játszóház 
 

Az idei év első gyermekprogram-

jaként farsangi játszóházat tartot-

tunk február 4-én a Kulturális 

Központban. A gyönyörű, új 

könyvtárhelyiség szolgált a ren-

dezvény helyszínéül. A délután 

folyamán a gyerekek lelkesen 

alkottak szebbnél szebb papírál-

arcokat, farsangi díszeket és ab-

lakdíszeket, valamint mókás bo-

hócfejeket. A szorgos munkában 

elfáradt apróságok teával és édes-

séggel gyűjthettek új erőt a foly-

tatáshoz. A gyerekek a 

kézműveskedés után közösségi 

szolgálatos diákokkal fogócskáz-

va, bújócskázva vezették le meg-

maradt energiáikat. 

Köszönjük a segítőknek, közre-

működőknek, Kocsisné Pfeifer 

Évának, Madarászné dr. Ifju Ber-

nadettnek,  Soltész-Gáspár Judit-

nak és Szalai Szilviának a kéz-

műves foglalkozások tartását, a 

közösségi szolgálatot teljesítő 

diákoknak pedig a segítséget és a 

jó hangulatot. Ezúton köszönjük 

a Szerencsejáték Service Nonpro-

fit Kft. anyagi támogatását.  

 

 

Farsang és téltemető 
 

2017. február 18-án elérkezett a 

nagy nap, melyre gyerekek és 

szülők lázasan készülődtek. A 

márkói farsang mindig nagy nép-

szerűségnek örvendett falunk la-

kói körében. Az elsősorban a kis-

gyermekek számára szervezett 

rendezvény Rosta Géza interaktív 

zenés műsorával vette kezdetét. 

A kezdetben kis létszámú gyerek-

sereg az előadás alatt fokozatosan 

megsokasodott, és a műsor végé-

re nemcsak a gyerekekkel meg-

telt színpadon, de a nézőtéren is 

fergeteges hangulat uralkodott.  

A jelmezversenyen számos ere-

deti, kreatív és vicces ötletet lát-

hattunk. Az egyéni jelmezek mel-

lett voltak páros és csoportosan 

beöltözött versenyzők is. Eljött 

Márkóra Amerika Kapitány, Pi-

pacs, Dorothy és a Madárijesztő, 

Mignon, de láthattunk, seriffet, 

pilótát, spanyol táncosnőt és gé-

sákat is. A zsűri döntése alapján a 

háromfejű sárkány nyerte meg az 
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Meghívó Nőnapi Bálra 

Márkói Csárdába élőzenés vacsorára 

2017. március 11. 19.00 óra 
 

„A” Menü 

Óriás rántott borda 

Vegyes körettel 

   Salátával 

Gesztenye püré 

 

„B” Menü 

Dubarry csirkemell 

rizi-bizivel, krokettel 

Gesztenye püré  

 

Belépő ára: 2.900,- Ft 

 

Jelentkezés és jegyvásárlás a  helyszínen és 

+36-30/356-1766 telefonszámon  

Február 27-től március 8-ig 

idei versenyt. Ezúton is gratulá-

lunk mindenkinek a nagyon ötle-

tes és kreatív jelmezekért.  

Ezután tombolasorsoláson vehet-

tek részt a gyerekek és szüleik, 

ahonnan senki nem távozott 

üres kézzel. Mindenki nyert 

kisebb vagy nagyobb értékű 

ajándékot.  

A sorsolást követően már csak 

néhány vidám játékra maradt 

idő, mert a sötétedést követően 

hamarosan megkezdtük a télte-

metőt, melynek során a Kultu-

rális Központ melletti területen a 

Márkói Cserdülő Néptáncegyüt-

tes gyermekcsoportjainak közre-

működésével, Szabó Sándor 

„Sanci” vezetésével zöldágjárást 

tartottunk, majd a régi népszoká-

soknak megfelelően tűzre vetet-

tük a telet jelképező kiszebábut.  

Az esti program táncházzal zá-

rult. 

Ezúton is köszönjük a helyi fia-

talok, gyerekek és szülők segít-

ségét a rendezvény lebonyolítá-

sában és a hozott süteményeket, 

illetve külön köszönet a progra-

mot támogató Szerencsejáték 

Service Nonprofit Kft. anyagi 

hozzájárulásáért.  
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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 

Idős székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a házba, az egész gatyaszára csupa víz. Meg-

kérdezi tőle a felesége: 

- Mi az, esett az eső? 

- Nem, fújt a szél! 
 

Egy süni megy éjszaka a sivatagban és nekimegy 1 kaktusznak. 

- Anya te vagy az??  
 

Egy ember nagyon fél a szellemektől, éjszaka mégis a temetőn keresztül kell átmennie a faluba. 

Óvatosan lépked, amikor egyszer csak kopácsolást hall. Észreveszi, hogy az egyik sírnál egy 

fickó a sírkövet vési. 

- A francba, a szívbajt hozta rám... mit csinál itt maga az éjszaka közepén? 

- Elírták a nevemet, azt javítom. 

Elkészítés: 
A hozzávalókat összegyúrjuk, kinyújtjuk, a tetejét a tojások fe-

hérjével megkenjük, sajttal, magvakkal megszórjuk, kb. 1 cm 

szélesre felvágjuk, és 180 fokon 10-15 percig sütjük.  

A receptet Fonyódi Melindától kaptuk. 

RECEPTÖTLET 

Sajtos rúd 
 

 

Hozzávalók: 

20 dkg sajt 

50 dkg liszt 

15 dkg margarin 

15 dkg zsír 

4 ek tejföl 

4 dkg élesztő 

 2 tojás sárgája és só 

  

 

 

 

Megbízható munkatársat keres a Reál-M Kft. taka-

rító munkakörben 6 órás állásra. Jelentkezni 

30/9938-668-as telefonszámon lehet. 

  

Gyakorlott mérlegképes könyvelőt keres a Reál-M 

Kft. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény 

megjelölésével  

az info@real-m.hu e-mail címen lehet. 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

decemberben született   

új kis  lakóit 
 

 

 

Palvek Botondot 

Kohlrusz Emma Lucát 

 
Gratulálunk  

a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk  

az egész családnak! 

mailto:info@real-m.hu

