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HIREK
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 24-én, kedden tartotta
legutóbbi ülését, melynek első napirendi pontjaként Hartmann Antal polgármester úr beszámolóját
hallhattuk az előző ülés óta történtekről.
Ezután Fenyvesi Andrea, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda vezetője a polgármester úr előzetes
kérésére ismertette az intézmény befogadóképességét és az elkövetkező években várható
gyermeklétszámokat, melyből mindenki számára világossá vált, hogy az óvoda valamilyen
formában történő bővítése elengedhetetlenül szükséges a közeljövőben. Mivel a legkézenfekvőbb
lehetőséget a jelenlegi posta épülete felé történő terjeszkedés jelentené, a testület megbízta a
polgármestert ennek kivitelezési körülményeinek kivizsgálására.
A következőkben a Német Nemzetiségi Önkormányzattal való Együttműködési Megállapodás
módosítására került sor, majd a Veszprém – Márkó - Bánd útvonalon pályázat útján létrehozandó
kerékpárúttal kapcsolatos konzorciumi együttműködési megállapodásról hoztak határozatot a
képviselők.

***

Értesítés
Tájékoztatjuk az idős lakótársainkat, hogy február 1-től március 31-ig az 5000 fő alatti
önkormányzatoknak lehetősége nyílt arra, hogy a közmunkaprogram keretében alkalmazzanak egy
önkormányzati munkatársat az idősekkel való kapcsolattartásra.
Feladata az, hogy személyesen felkeresse a településen élő időseket és tájékozódjon esetleges fűtési,
élelmezési, egészségi állapotukról, segítséget nyújtson szükség szerint a fűtésben, bevásárlásban,
gyógyszerek kiváltásában. A kapcsolattartó munkatárs arcképes igazolvánnyal rendelkezik,
amelyen szerepel a polgármester aláírása és az önkormányzat bélyegzője is. Kérjük, fogadják őt
bizalommal.

Tisztelt márkói Vállalkozók!
Falunk az idei évtől az által is szeretné segíteni a helyi vállalkozásokat, vállalkozókat, hogy Márkó
hivatalos honlapján lehetőséget biztosít számukra cégadataik megjelentetésére.
Aki élni kíván a fenti lehetőséggel, kérjük, egy cégadatokat is tartalmazó hozzájárulási nyilatkozatot
juttasson el mielőbb az önkormányzathoz.

***

Kérjük, támogassa a márkói „építő közösségeket” adója 1%-val!
Márkó Fejlesztésért Alapítvány adószáma: 19259855-1-19.
Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre adószáma: 18928592-1-19.
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület adószáma: 19383406-1-19.
Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19.
Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19.
Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük!

A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesületről…
2008 szeptemberében Márkón az óvodában indult útjára a néptánc. Kezdetben sajnos még nem
sikerült olyan oktatót találni, aki szakmailag és pedagógiailag egyaránt akkora tapasztalattal és
tudással rendelkezett volna, amely ehhez a gyönyörű, de igen nehéz feladathoz elengedhetetlenül
szükséges.
2009 szeptemberében 1 év tapasztalatával a hátunk
mögött mind a helyet, mind az oktató személyét
megváltoztatva már egy összetételében is más
gyermek néptánccsoport kezdte meg működését,
immár egy neves és elismert néptánc-oktató, Szabó
Sándor „Sanci” vezetésével az iskola épületében.
Az új csapat kb. 20 fővel indult, s ők néhány gyerek
kivételével a mai napig együtt vannak. Mind a
szülők, nagyszülők, mind pedig a gyerekek óriási
lelkesedéssel indultak el ezen az úton, s hétről-hétre
egyre mélyebben merültek el a népzene, a népi
játékok a népdalok és a néptánc varázslatos
világában. Hamarosan elérkezett az első fellépés is (2010. május 9.), majd egyre többször, újabb és
újabb színpadokon mutathatták meg ügyességüket. Szerepeltek Bándon, Szentgálon, Herenden,
Hajmáskéren, és Veszprémben. Hívták őket falunapra, kistérségi napokra, s természetesen a
márkói rendezvényeknek is hamarosan elmaradhatatlan szereplőivé váltak.
Időközben kis közösség formálódott a néptáncos gyerekek, és az őket hétről hétre elkísérő szülők
lelkes csapatából. 2010 szeptemberében jó néhány taggal bővült a csoport, s mivel a tudásbeli-, ill.
korkülönbség ezt szükségessé tette, ettől kezdve két csoportban folyt a munka. A picik közt immár
3 év alatti gyermekek is táncoltak, a „nagyok” pedig már „komolyabb” táncokkal, bonyolultabb
lépésekkel is ismerkedtek. A fellépések természetesen folytatódtak, bár a hangsúly ebben az időben
inkább a közösségi élményekre és a tudásbeli fejlődésre helyeződött.
2010. október 23-án a Márkói Gyermek Néptánccsoport oktatója, Szabó Sándor köztársasági
kitűntetésben részesült. Sanci Budapesten, a Néprajzi Múzeum aulájában a Magyar Köztársaság
nemzeti erőforrás miniszterétől vehette át a Népművészet Ifjú Mestere címet.
2011 szeptemberében
újabb
lépést tettünk előre. Mivel a
folyamatosan bővülő csoportjaink
összlétszáma az 50 főt is elérte, s
lelkesedésük az idők során
töretlen maradt, a további
látványosabb fejlődés elősegítése
érdekében
emeltük
a
foglalkozások időtartamát. A
nagyok immár heti másfél, a
kicsik 1 órában táncolhatnak
Márkón. Itt azonban egy újabb kérdés merült fel: az óradíjak finanszírozása. Eddig ugyanis Sanci
díját teljes egészében az önkormányzat fizette, de mivel a szeptembertől megemelt óraszám eltér a
szerződésben rögzített, díjazásra jogosult óraszámtól, a különbözetet innentől a szülők fizették. Így
van ez ma is.
Már régóta megfogalmazódott bennünk egy néptáncos egyesület megalapításának terve, amely a
csoportok működéséhez, támogatások, fellépési díjak, pályázatok elnyeréséhez szükséges
háttérbázist jelentené. Úgy tűnt, hogy a többéves néptáncos múlt alapján volna is létjogosultsága
egy ilyen szervezetnek, ezért 2011. október 25-én 26 alapító (+ 4 pártoló) taggal és 6 fős
elnökséggel megalapítottuk a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesületet. Az alapító tagok a

néptáncos gyerekek szülei közül kerültek ki, s továbbra is szeretettel várjuk a csatlakozni kívánók
jelentkezését.
Szintén régóta szóban forgott egy felnőttekből álló márkói néptánccsoport megalapításának
gondolata, melyre 2011 novemberében került sor óriási érdeklődés mellett. Hihetetlen, és hatalmas
öröm, hogy ennyire szomjazzák az emberek a magyar hagyományok, a népzene, a néptánc, a népi
kultúra ápolását. A felnőtt néptánccsoport taglétszáma 38 fő, melyből min. 25-30fő hétről hétre
rendszeresen részt vesz a foglalkozásokon. A táncosok többsége saját örömére és gyarapítására
lépett be a csoportba, az órák vidám hangulata, a közös élmények, a mozgás, a Kárpát-medencei
tánchagyományok megismerése azonban olyan új útra terelt minket, amelyről már nem lehet, de
legalábbis nem érdemes letérni…
Ahogy a fenti ismertetőből kiderül, csoportjaink és egyesületünk az idők folyamán egyre aktívabb
szereplőivé, építőivé váltak/nak falunk kulturális és közösségi életének. Teljes taglétszámunk
immár majdnem 90 fő, s ha a szintén érintett szülőket, nagyszülőket is hozzászámítjuk, számuk
eléri a falu lakosságának 10%-át.
Mivel Márkón nincs iskola (bár minden eddiginél nagyobb szükség volna rá), ez a
gyermekközösség a tánc élményénél lényegesen többet jelent számunkra. Ők az óvoda befejezése
után is együtt maradnak, értékesen töltik el szabadidejüket, s ez által hosszú távon óriási értéket
termelnek falunk számára.
Néhányan Bándról is járnak közénk, erősítve a két falu közti összetartást és a kulturális
kapcsolatokat.
Mi merünk nagyot álmodni. Óriási terveink vannak, melyeket idővel a lehetőségek függvényében
szeretnénk mindenképpen megvalósítani. Ahogy eddig, ezután is jelen leszünk a helyi
rendezvényeken, s igyekszünk változatos műsorokkal szórakoztatni falunk lakosságát (Március 15
– Falunap - Idősek világnapja, stb.).
Tervezzük táncházak szervezését az igényeknek megfelelően egyre több alkalommal, melyekre
lehetőség szerint népi zenekart is szeretnénk hívni (pl. Farsang – Szent Iván éj – Mindenki
karácsonya).
Szívesen együttműködünk más helyi csoportokkal is, ezzel is erősítve és színesítve Márkó civil
életét.
Végül, de nem utolsó sorban fontosnak tartjuk, hogy tudásunkat a környező településeken, sőt,
akár az ország távolabbi pontjain is (idővel a határainkon túl is) bemutassuk ez által öregbítve
egyesületünk és falunk hírnevét.

***

Így zajlott…

Farsangi játszóház
Január 21-én, szombaton farsangi játszóházat tartottunk Márkón az iskolában. Ez alkalommal is
sokan jöttünk össze, s alkottunk szebbnél szebb álarcokat. Volt, aki pillangónak készült, más
egérnek vagy éppen kismalacnak, de akadtak olyanok is, akik bohócálarcot készítettek maguknak.
A jelmez-kiegészítők széles választékának igazán csak a fantázia szabhatott határt. Aki pedig az
álarccal elkészült, tovább szorgoskodhatott, festhetett, satírozhatott, vagy akár hajtogathatott
magának különböző színű, fajtájú és hangulatú bohócokat. A játszóházban a kézműves
foglalkozások mellett lehetőség nyílt különféle társasjátékok kipróbálására is. Az Activity és a Tipp
párbaj mellett ezúttal a Catan nevű stratégiai játék aratta a legnagyobb sikert.
Ezúton köszönjük a kézműves foglalkozások vezetőinek: Kissné Cservenyák Juditnak, Szalai
Szilviának és Szkupi Edinának, hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak gyermekeink felhőtlen
szórakozásához, öröméhez.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
„A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz
kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos díjakat” /Wikipédia/
2012. január 22-én vasárnap délután Márkón rövid ünnepség keretein belül emlékeztünk meg e
neves évfordulóról.
A színvonalas ünnepi műsort ezúton szeretnénk megköszönni a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola
tanulóinak: Erdélyi Pálmának, Nánai Fruzsinának, Stadler Dominiknak, Vojts Lucának és
felkészítő tanáruknak, Krámli Zsuzsannának.

***

Farsang
Az idei évben január 28-án, szombaton tartottuk a
farsangi mulatságot Márkón az iskolában. Az eddigiekhez
hasonlóan most is sokan érkeztek jelmezben, s ezért
természetesen mindannyian apró jutalomban részesültek.
Emellett számos díjat, különdíjat osztott ki a zsűri a
legszebb, legkülönlegesebb, vagy esetleg legviccesebb
jelmezek viselőinek.
Ezután Rosta Géza énekes-gitáros gyermekműsorát
élvezhettük, majd pedig az iskola előtti máglyát
meggyújtva Sanci vezetésével kezdetét vette a téltemetés.
A fiúk által készített kiszebábú segítségével, népi
ritmusokat énekelve próbáltuk a farsanggal egybekötve elűzni a hideget. Végül a kiszebábut tűzre
vetettük, s a tüzet átugrálva kívántunk magunknak és barátainknak sok szerencsét az új esztendőre.
Az ezt követő táncházban együtt ropták a legifjabbak az idősebbekkel, s vígan tanultuk újabbnál
újabb dalokat, lépéseket, ugrásokat.
A rendezvény utolsó programja a fiatalok által már nagyon várt esti buli és karaoke party volt,
melyhez a zenéről és a jókedvről, valamint az egész délután technikai biztosításáról Zagyva András,
Mészáros Dániel és Kneisz Bence gondoskodott.

***

PROGRAMAJÁNLÓ
Ringató
A legközelebbi Ringató foglalkozást 2012. február 16-án, csütörtökön délelőtt 10
órai kezdettel tartjuk az iskola épületében.
Továbbra is szeretettel várunk minden kisgyermeket szüleikkel, nagyszüleikkel.
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