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Az ÚJ MÁRKÓI ÓVODA a tervek szerinti határidőre elkészült, átadása megtörtént. A gyerekek a
nyári szünet elteltével, augusztus 21-én már az új épületben kezdhették meg az idei tanévet. Az
óvodaépítéssel kapcsolatban következő számunkban részletes beszámolót olvashatnak.
Hartmann Antal
polgármester

***

MEGNYITOTTA KAPUIT AZ ÚJ ÓVODA
A négy hétig tartó nyári szünet után, augusztus 21-től, a Kálvária utca 6. szám alatt várjuk egy
teljesen új intézményben óvodásainkat.
Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy a régi szűkös, vizes falú, külsőleg meglehetősen kopott,
öreg épületből, egy tágas, világos napjaink szigorú előírásainak és követelményeinek megfelelő,
korszerű óvodába költözhettünk. A 2012-13-as nevelési évben, továbbra is kettő vegyes korosztályú
csoporttal működünk, ám a jelenlegi épület viszonyai lehetővé teszik, hogy a gyermeklétszám további
emelkedése esetén három csoporttal üzemeljen az óvoda.
A három 57 négyzetméteres terem közül, kettő a kisgyermekek játékigényeinek megfelelően,
otthonosan berendezett, a harmadikban Klauszer Anita logopédus foglalkozik majd a fejlesztésre
szoruló gyermekekkel, illetve ez a csoport ad helyet a tornaszobai foglalkozásoknak. Rossz idő esetén
a nagy mozgásigényű csemetékkel tágas akadályoktól mentes térben tudunk itt foglalkozni. Ablakaink
nagy részére a foltvarró kör tagjai varrták a függönyöket, így munkájukkal nagyban hozzájárultak a
helyiségek barátságosabbá tételéhez.
A hatalmas öltözőnek köszönhetően, kényelmesen készülődhetnek szüleikkel a kicsik reggel érkezés
után, illetve délután hazaindulás előtt. Mindkét csoport saját, hat kismosdóval és öt kisvécével ellátott
vizesblokkban elégítheti ki a tisztálkodással kapcsolatos szükségleteit.
Az étkeztetést továbbra is a Márkói Csárda üzemeltetője biztosítja. Ők szállítják ki az ételt, amit az
ÁNTSZ előírásainak megfelelően kialakított korszerű melegítőkonyhában tálalunk a gyermekeknek.
Az étel csoportokba juttatását zsúrkocsikkal oldjuk meg.
Az étkezési térítési díj befizetésére, a beíratásra illetve a szülők-óvónők négyszemközti bizalmas
információcserére, nem utolsó sorban a nevelői értekezletekre, megbeszélésekre, a nevelői szobában
vagy irodában lesz lehetőség. A szülők számára az udvar felől megközelíthető irodát a Márkói Német
Nemzetiségi Önkormányzat által felajánlott szekrénysorral bútoroztuk be. Köszönjük a segítségüket!
Udvari játékainkat nem tudtuk maradéktalanul áttelepíteni, mert sajnos a gyermekek körében oly
népszerű és kedvelt hidas várat a faszerkezet korhadása miatt le kell bontani. Terveink szerint az új
udvaron kettő homokozóban játszhatnak majd ovisaink, melyek fölé az árnyékoló kiépítésének teljes
költségét a Reál-M Kft vállalta magára. Óriási segítség volt ez számunkra, mivel az egyelőre fák
nélküli udvaron a homokozóban így menedéket találunk a nap káros sugarai elől. Az udvari

vízelvezető csatornák fedeleinek és a bejáratok előtti lábrácsok készítéséről a Fehér Művek Kft.
gondoskodott.
Természetesen ez a beruházás a képviselő testület maximális támogatásának és Hartmann Antal
polgármester úr óvoda ügyéért való kiállásának köszönhető. Köszönettel tartozunk továbbá a ReálM Kft-nek, a Happ Kft-nek, a Fehér művek Kft-nek, a Márkói Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, az önkormányzat alkalmazottainak: Cseke Jánosnak, Kelemen Gábornak,
Hulala Józsefnek és közhasznú munkaerőinek, a Márkófolt Varrókörnek és minden
vállalkozónak, aki valamit felajánlott az új óvoda javára. Köszönet illeti a szülőket, akik segítsége
nélkül a néhány órás költözködés tán napokig elhúzódott volna, és polgármester urat, aki a
költöztetést saját autóján és költségén vállalta. Köszönöm közvetlen munkatársaimnak, az
óvónőknek, dajkáknak és konyhai alkalmazottaknak a munkájukat és számítok a további
együttműködésükre.
Fenyvesi Andrea
óvodavezető

***

Lakossági felhívás
A lakosság visszajelzése szerint több olyan kutya kóborol az utcákon, melyeknek van gazdája.
Felhívom a lakosság figyelmét, arra, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az eb
felügyelet nélkül a közterületre ki ne juthasson. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos!
Kérjük a lakosságot, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kutyák az ingatlanok területét ne hagyják
el, mert veszélyesek járókelőkre, gyerekekre.
Továbbá felszólítjuk az állattartókat, hogy az ólakat az állattartási rendeletnek megfelelően tartsák
tisztán, mert több jelzés érkezett a hivatalba az elviselhetetlen bűz és a legyek miatt.
Augusztusban már javában virágzik a parlagfű, ezért mindenki gondoskodjon arról, hogy a területeit
parlagfű mentesítse! Vonatkozik ez az ingatlanok előtt lévő árkokra is!
Az óvoda építés miatt az önkormányzat nem rendelkezik annyi fizikai munkaerővel, hogy az árkokat
is takarítani tudnák. Ez egyébként is az ingatlanhasználó kötelessége!
Felszólítjuk a lakosságot, hogy tartsák be a tűzgyújtási tilalmat! A kerti hulladékok nyílt téri égetése
tilos, továbbá tilos az erdőben tüzet gyújtani!
Figyeljünk jobban oda egymásra és egymás értékeire!
Láng Zsanett
körjegyző

***

Tisztelt Földtulajdonosok!
A Virágmag Kft., Tápiómag Kft és az Agroszen Kft. 2012. évi földbérleti díj kifizetését, illetve a
termény kiosztását 2012. augusztus 21-én kezdi meg. A pénzbeni kifizetés 6.000,- Ft/q egységáron
történik.
Kérjük a földtulajdonosokat, hogy minél többen ezt válasszák mivel az aszályos idő miatt nagyon
kevés búza termett, a terménybeni kifizetésért kérhető búza, tavaszi árpa és zab. Igényét jelezze
kapcsolattartónknál!
A terménykiosztás Szentgálon, Kossuth u. 1. sz. alatti szokásos helyen történik, az iroda mögötti
helyiségben.
Előzetes egyeztetés: Holczer Zsuzsánál a 06/20-557-6358-as, ill. 06/88-506-630-as telefonszámon
2012. augusztus 21-től hétfőtől péntekig 8.00-15.00 óráig, szombaton 8.00-12.00 óráig.
Kérünk mindenkit, hogy az adószámát hozza magával!
Tisztelettel:
Auerbach István
ügyvezető

ÉRTESÍTÉS
Az ebek kötelező veszettség elleni oltása:
2012. szeptember 5-én, szerdán 17.00 órától 18.30 óráig
az iskolánál lesz. (Márkó, Kálvária u. 6.)
Pótoltás: ugyanott, 2012. szeptember 14-én (pénteken) 17.00-től 18.00 óráig lesz.
Az oltás díjtétele: -

oltás: 3.500,- Ft/eb.
féreghajtó tabletta: 200,- Ft/db. (Az eb testsúlyára vonatkoztatva 10 kg –ként
1 db. tablettát kell megvásárolni. )
Oltási könyv pótlása: 500,- Ft./db.

Aki az oltásra nem tudja elhozni a kutyáját, előzetesen is kérheti a háznál történő beoltást a hivatalban
(a háznál oltásért 1.000 Ft/udvar díjat kell pluszban fizetni)
Az oltásra az eb oltási könyvét (kitöltve) feltétlenül hozza magával!
Láng Zsanett
körjegyző

***

Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Német Nemzetiségi Önkormányzat ebben az évben részt vesz egy nagy munkában, melynek célja a
karácsonyi „Christkindl-Spiel” felterjesztése a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére.
Ebben a felterjesztésben még 9 település vesz részt. Ez a misztériumjáték nagyon kevés településen
maradt meg, valójában most a munka közben szembesülünk azzal, hogy mekkora kincset sikerült
megőriznünk.
A felterjesztés egyik feltétele egy kisfilm készítése, melyhez szeretnénk segítséget kérni. Elsősorban
AVI formátumban elkészült felvételeket keresünk, de szívesen fogadunk bármilyen jó minőségű
felvételt a játékról. Aki rendelkezik ilyennel, és azt rendelkezésünkre bocsájtaná, kérem, jelentkezzen
az alábbi elérhetőségeken: kornwag@citromail.hu vagy a 30/960-55-73 telefonszámon.
A NNÖ döntött arról, hogy szeretné a Márkóról készült diplomamunkák, gyűjtések másolatait
összegyűjteni. Számos olyan munka keletkezett a faluról, amelyek nagy értéket képviselnek. Ezeken
munkák másolatát szeretné az ÖK összegyűjteni és tárolni, illetve későbbi munkák felhasználásához
elérhetővé tenni. Kérem, aki rendelkezik ilyen értékes anyaggal, és annak másolatát szívesen az
önkormányzatnak adná, jelentkezzen az alábbi elérhetőségek bármelyikén: kornwag@citromail.hu
vagy 30/960-55-73
Idén a német nemzetiségi nap 2012. szeptember 15-én kerül megrendezésre.
A rendezvényre a Leader Akciócsoport pályázatán a 217.000 Ft támogatást nyertünk.

***

2010 januárjában alapítottuk egyesületünket, márciusban jegyezte be a Veszprém Megyei Bíróság
hosszadalmas és alapos rendőrségi engedélyezést követően, a Márkó Község Önkormányzata által
nyújtott terület bérleti szerződés lehetőségével. Nevünk:

Bakony Dinamikus Lövész Egyesület (BDLE)
(A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség tagja)
Lőterünk Márkó külterületén található, minden meghívónkon, útmutatónkon
Márkó címere van.
Az un. dinamikus lövészet nagyon sokszínű, a célelemek álló, vagy mozgó papírcélok, találatra
lehulló, eldőlő, vagy csak a találatot jelző fémcélok.
Fegyvereink: légpisztoly, légpuska, kiskaliberű pisztoly és -puska, nagy kaliberű
pisztoly, nagy kaliberű puska, pisztolylőszert tüzelő puska, sörétes puska (de mi
nem felfelé lövünk).
A dinamikus lövészsport legkedveltebb versenyszáma a gyorspont lövészet és a
sziluett lövészet (IMSSU). Az előbbinél 15 m-re, ill. 25 m-re elhelyezett
papírcélokra lövünk 3x5 sorozatot, kis, ill. nagy kaliberű pisztollyal, revolverrel,
puskával nyílt, ill. optikai vagy elektronikus irányzékkal, ilyen lőlapra:
A sziluettnél 5-5 db fémcélra (csirke, disznó, pulyka, kos, az első a legkisebb, az utolsó mérete a
legnagyobb) amelyek egy vízszintes tartóra vannak felállítva egymástól a cél hosszmérete szerinti
távolságra és az egymásután leadott lövésekkel kell öt lövésből ötöt „leküzdeni” meghatározott
távolságokból.
Sorolhatnám tovább a lövészeti lehetőséget a Steel Challenege (fém
lövészettel).
Két fegyveres őrző-védő kft-nek nyújtunk lehetőséget gyakorlati lő
kiképzésre.
A „csúcs” azonban IPSC sportlövészet:
ahol a pontosságnak, a gyorsaságnak és az
erőnek egyenlő szerepe van; ezt fejezzük ki a
latin „Diligentia, Vis, Celeritas"
jelmondatunkkal, melyet rövidítve, DVC formában is használunk.
Most ez az, amire készülünk, ezzel is kibővülve szeretnénk folytatni az elmúlt
két és félév kemény munkánkat.
2012 szeptemberében lesz Debrecenben a sörétes puska IPSC világbajnokság,
szövetségünk rendezésében.
Tagjaink sokféle foglalkozásúak, vannak katonák, rendőrök, reklám grafikus, erdész is. Márkói, ajkai,
veszprémi, szentgáli lakosok, és most nagy örömünkre van már három márkói fiatal egyesületi tagunk
is, akik közül az egyik, Cziráki Martin az első versenyén két minősítőt is tudott lőni.
Versenyeinkre rendszeresen jönnek Márkóra Sopronból, Tatabányáról, Győrből, Siófokról, Tabról,
Szászvárról, Kaposvárról, Budapestről, de még Békéscsabáról is.
A versenyek BDLE Márkó néven vannak az MDLSZ honlapján és így is ismerik.
Szeretünk „márkóiak” lenni!
Mindannyiunk nevében:
Rektor Mihály
SE Elnök

A Nyugdíjas Klub hírei
A Nyugdíjas Klub (a szerdai eboltás miatt) szeptember 7-én, pénteken 17 órakor tartja a következő
összejövetelét, melynek témája az egyesületté alakulással kapcsolatos tájékoztatás, a masszírozó
működtetésének megbeszélése, a július, augusztus és szeptember havi névnaposok köszöntése.
Várunk minden klubtagot és leendő klubtagokat!

Nyugdíjas Klub vezetősége

***

A Sport Egyesület hírei
A bajnoki cím megszerzése utáni rövid pihenő a csapat megerősítésével
telt el. A magasabb osztály nagyobb feladatokat állít a csapat elé.
A bajnokcsapatból Hulala János befejezte a játékot és visszavonult,
Láposi Zoltán pedig Hárskútra igazolt. Mindkettőjüknek köszönjük az
eddigi szereplésüket és szívesen látjuk őket a csapat mérkőzésein
szurkolóként.
Minden erősítésünket magasabb osztályból jövő játékossal tettük. A
felkészülés alatt három első osztálybeli ellenfelünket győztük le: Füzfőt
4:3-ra, Ösküt 2:1-re az Ajka Kristály csapatát pedig 2:1-re. Továbbá
Városlődön 8:0-ra, a Magyar Kupában, Bakonybélben 6:2-re győztünk. A csapat legutóbbi
mérkőzésén Magyarpolányban 9:1-re nyert.
Messzemenő következtetést nem szabad levonni ezekből az eredményekből, a mutatott játék azonban
valóban bizakodásra ad okot. Aki szereti a futballt, annak érdemes lesz kijárni a hazai mérkőzésekre,
mert látványos és remélhetőleg eredményes játékot láthatnak. Dobogós helyezést várunk a csapattól.
Az ifjúsági csapat előmérkőzést játszik a felnőttek előtt. Rájuk nehéz feladat hárul, mivel az életkoruk
15-16 év, és a korosztály felső határa 19 év, kiegészítve 5 fő túlkorossal, 20 és 21 éves játékosokkal.
Bízunk a tisztes helytállásban!
A hétvégén megkezdődik a bajnokság, Márkó Tótvázsony csapatát fogadja, az ifjúsági mérkőzés 15
órakor, a felnőtt pedig 17 órakor kezdődik.
Hajrá Márkó!
Ernyei István
S. E. Elnök

***

Így zajlott…
Erdélyi tánccsoport fellépése

A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes

már évek óta visszajáró
vendége falunknak, s tagjai az idők folyamán egyre szorosabb
barátságba kerültek a Márkói Kamara TehátRum színjátszó
csoport tagjaival, akik ittlétük során vendégül látják a
táncosokat. Természetesen a viszonzás sem maradhat el, így a
színjátszók is rendszeresen ellátogatnak hozzájuk Erdélybe,
Csíkzsögödbe, s egy-egy darabot előadva nyújtanak némi
viszonzást a táncosok márkói szerepléséért.

A tánccsoport már július 16-án, hétfőn megérkezett
falunkba. Nagy örömmel, lelkesen fogadtuk őket. Mivel
a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes tagjai is szerettek
volna megismerkedni az erdélyi csoporttal, a kedd este
egy márkói „össznéptáncos” találkozóvá alakult, ahol a
mi felnőtt táncosaink meglepetésként rövid bemutatót is
tartottak vendégeinknek. Ezen az estén a veszprémi
Kurázsi Táncegyüttes (akik közül többen segítenek a
márkói csapatnak) tagjai is bekapcsolódtak az
ismerkedős, táncos programba.
Másnap, július 18-án, szerdán a színjátszó csoport
barlangászós, kirándulós programot szervezett az
erdélyieknek sok kalanddal fűszerezve, délután viszont
már a munkáé volt a főszerep, hiszen a táncosok
készültek az esti előadásra. Ezúttal az „Ez nem mese”
című táncszínházi darabot láthattuk tőlük,
természetesen
a már megszokott humorral,
temperamentummal, profizmussal.

***

Márkói Kézműves Tábor
Kedves Gyerekek, Játékos Felnőttek!
Jól éreztétek magatokat a Márkói Németek és Magyarok Baráti
Körének Kézműves Táborában? Biztosan, hiszen mindennap
nagyon sokan voltunk, és az arcokon a mosoly mindig ezt
mutatta. Ebben az évben is kinyitott Tóni bácsi „Takonypóc
Műhelye” ahol papírzsebkendő-tartót készítettünk, annak a
korosztálynak, aki kicsit kisebb volt még akkor, amikor az első
években készítettünk ilyet. Nálunk azóta az orrtörlés is
élvezetesebb, hiszen a varázstartóból kerül ki a varázszsebkendő és milyen jó is azzal orrot törölni.
Dórinak ebben az évben sem jutott szusszanásnyi idő, hiszen
az udvaron egyre több Pókember kergette a szép lepkéket és királylányokat.
Iringó óvó néni is ellátogatott hozzánk, hogy kisegeres szélkereket és napellenzőt készítsen velünk.
Andi idén is elhozta hozzánk szalmáit és kukoricacsuhéit, hogy rózsaszál vagy rózsás kosár készüljön
belőle, majd a következő alkalommal pulikutya.
Zsuzsival képkeretet varázsoltunk, saját készítésű nyomdával, hogyha a nyár pillanatait
megörökítettük, télen is eszünkbe juthassanak a vakáció önfeledt pillanatai. Nagyon népszerű asztal
volt Kati és Ági asztala, alig lehetett helyet találni náluk. Velük puha fonalcicákat és félelmetes
ördögöket lehetett gombolyítani, csak a türelem szabott határt annak, hogy kinek mekkora lett a
szőrmókja.
Nagy siker volt a mézeskalács-díszítés is, bár több került a pocakokba, mint az otthoni polcokra, lévén
nagyon finom volt az alapanyag. Gabi néni és foltosai már régi vendégek a táborban, hiszen a
kezdetektől fogva szeretettel vezetgetik a kicsi ujjakat, ahogyan idén is megtették számtalan
zoknibabát varrva.
A hét elején elkezdtük sudokuzni, amiben egyre ügyesebbek lettünk, annyira, hogy még bajnokságot
is rendeztünk belőle. Családsegítős Krisztiék elvittek bennünket a mesék birodalmába, ahol a játszani
vágyó gyerekek két csapatra osztva küzdöttek a jutalomért. Jutka néni segítségével szebbnél szebb
ékszerek készültek, meglepő módon nemcsak a kislányok szorgoskodtak ennél az asztalnál, sok fiú is
meglepetést fűzött az anyukájának.

Pénteken a hét zárásaként vakációztunk egy zenetáborban, ahová a Pannon Várszínház három
színésze segítségével utaztunk. Megtanítottak bennünket táncolni, énekelni és elmesélték milyen
szuper egy nyári tábor. A műsor végén pedig együtt énekeltük és táncoltunk Brigivel, Ancsival és
Csabival.
Ez az eseménydús hét nem jöhetett volna létre a polgármester úr, a két
alpolgármester úr, a képviselő-testületi tagok anyagi támogatása nélkül,
amit idén is köszönünk. Köszönjük a szülők és a fiatalabb korosztály
segítségét, akik az uzsonna elkészítésében vállaltak szerepet. Végül, de
nem utolsó sorban meg szeretnék köszönni mindenkinek, aki zöldséggel,
vajjal, lekvárral, mézzel, ropival és süteménnyel járult hozzá az uzsonna
változatosabbá tételéhez.
Jövő nyáron újra kinyitjuk kapuinkat, hogy együtt vakációzzunk egy hétig.
Krein Viktória

***

Falunap
Az idei évben augusztus 4-én, szombaton tartottuk a
márkói falunapot. A délelőtt folyamán a már évek óta
hagyományosan megrendezett programokon vehettek részt
a látogatók. A sportpályán utcafoci bajnokság zajlott, míg
az iskola mögött a pörköltfőzés terén mérették meg
magukat a jelentkező csapatok. Eközben sokan ültek le
kézműveskedni, sorra készültek a szebbnél szebb alkotások
bőrből és gyapjúból, és természetesen az arcfestésnek is
szokás szerint nagy sikere volt.
Hamarosan megérkeztek a pónik és a légvár is, így minden
gyermek kedvére válogathatott az izgalmas szórakozási
lehetőségek között. 10 óra körül Kelemen Attila modellrepülő-bemutatóját tekinthettük meg, majd
az érdeklődők kipróbálhattak egy repülő-szimulátorprogramot is. Ezután következett a főzőverseny
zsűrizése, melynek eredményeként a Mokkány őrs szerezte meg a 3. helyet, a Két „J” csapat lett a
második, és holtversenyben a Gumimaci és a Fakanál csapat
végzett az I. helyen. Az értékelés után az ebéd következett.
A délutáni programok 15 órakor kezdődtek Hartmann Antal
polgármester úr ünnepi köszöntőjével, majd népszerű
musicalrészleteket hallhattunk Halas Adelaida, a veszprémi
Petőfi Színház színművészének előadásában. A színvonalas,
átütő erejű előadást követően a Márkói Nyugdíjas Klub
műsorát
hallhattuk Migray Emőd (vers), Kovács
Károlyné (vers) és a Nyugdíjas Dalkör
közreműködésével. Ezután egy mesedarabot
láthattunk
az
Egyedem-Begyedem
Bábszínház (Egyed Brigitta és Nyakas
Krisztina) előadásában. A délután folyamán
fellépett még a Steixner István Német
Nemzetiségi Kórus, ezúttal magyar nótákkal,
Veszprém Város Cigányzenekarának kíséretével. Szólót énekelt Vojtsné Szabó Andrea és
Kemény Gyula. A Márkói Kamara TehátRum most is gondoskodott a jókedvről, vidámságról…
Időközben megtartottuk a délelőtti versenyek hivatalos eredményhirdetését, és a díjak átadását is. Az

utcafoci bajnokságot a Petőfi utca csapata nyerte, a mezőny legjobbja és egyben a gólkirály Treiber
Sebastian lett, a 11-es rúgó versenyt pedig Zagyva András nyerte. A Hárskúti Német Nemzetiségi
Kórus is ellátogatott hozzánk, hogy dallamos, vidám dalokkal örvendeztessen meg minket. A Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület idén már mindhárom (2 gyermek és 1 felnőtt) tánccsoportjával
színpadra állt. Végül a Fláre Beás nevű, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő cigányzenekar
koncertje zárta a falunap hivatalos programját.
Aki ellátogatott a rendezvényre, tanúja lehetett annak a csodának, amely falunkban az utóbbi években
egyre nagyobb mértékben tapasztalható. Olyan alkotó, lokálpatrióta közösségek alakultak, alakulnak
itt Márkón egyre nagyobb és aktívabb tagsággal, akik időt, energiát (olykor pénzt) nem sajnálva,
pozitívan, vidáman, szorgosan és kitartóan munkálkodnak településünkért. Művészeti csoportjaink
előadásai olyan színvonalat képviseltek, amire joggal lehetünk büszkék, és a közös munka,
segítőkészség is példaértékű lehet más települések számára.
A fellépők, segítők és résztvevők mellett nagy köszönet illeti támogatóinkat, - Márkó Község
Önkormányzata, Enyingi Mihály Keramikus, „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.,
Unilever Magyarország Kft. Veszprémi Jégkrémgyára, Marianne Kertészet, Hajag Vidéki
Vadásztársaság és Ernyei Péter - akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre ezen a
színvonalon.

***

Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület az idei
évben első alkalommal napközis tábort szervezett a
Márkón és környékén élő óvodás és kisiskolás
gyermekek számára Cserdülő Népzenei és
Hagyományőrző Tábor címmel. Az augusztus 6. és
11. között megrendezett táborra nagyon sok gyerek
jelentkezett 3-12 éves korig. A 46 táborozó többsége
márkói, de érkeztek gyermekek Hárskútról, Bándról,
Szentgálról és Herendről is, így tehát a szomszédos
falvakkal való kapcsolatunkat ez által is erősítettük egy
kicsit.
Mivel a gyermekek napközbeni felügyelete mellett elsődleges
célunk a magyar népi, népzenei hagyományok ápolása, a
táborlakókkal való megismertetése volt, a néptánc természetesen
a program szerves részét képezte, s a csemeték minden délelőtt 2
turnusban gyakorolták Sancival és Nikivel (Hoffer Nikolett –
Kurázsi Táncegyüttes). Amíg az egyik csapat táncolt, népi játékokat,
népdalokat tanult, a többiek változatos programokon vehettek részt.
A délelőtti kézműves foglalkozásokon bot-lovat, csörgőket
készítettek, gyöngyöt fűztek, színes képkeretet, szebbnél szebb
várakat, papírképeket alkottak, valamint rajzoltak, színeztek és sokat
társasoztak. Hétfő délután sorversenyeket, ügyességi vetélkedőket
tartottunk.
Kedd délelőtt Vojts Antal és Vojtsné Szabó Andrea vendégei
voltunk, ahol a gyermekek állatokat nézegettek, simogattak, és a régi
márkói szokásokkal, használati tárgyakkal ismerkedtek. Végül
természetesen előkerült a sok kincs, a hintaló, a kisautó stb., így a
csapatot nem volt egyszerű indulásra bírni . Ezen a délutánon az
augusztusi ünnepnapokkal, és elsősorban Szent István királyunkkal ismerkedtek a gyerekek
különböző játékos feladatok, vetélkedők formájában, majd Varga László patkolókovács tartott
bemutató patkolást.

Szerda délelőtt Pápára utaztunk az Eszterházy Kastélyba, hogy egy kis bepillantást nyerhessünk a
grófi élet mindennapjaiba. Mindezt természetesen gyereknyelven, egy rövid interaktív játszóház
keretében tettük, ahonnan a gyerkőcök kis papírparipákkal térhettek haza. Míg az egyik csoport a
kastélyban volt, a többiek egy közeli játszótéren csúszdáztak,
körhintáztak, ugrándoztak, majd pedig fagyizni indultunk a
belvárosba. Délután ismét kézműveskedtünk. Ezúttal a
Márkófolt Varrókör tagjai látogattak el hozzánk, és alkottak a
gyerekekkel gyönyörű virágokat. Nagy Zsuzsa könyvjelzőt
készített a picúrokkal, Rédlingné Karikó Ilona pedig a
gyöngyfűzés rejtelmeibe vezette
be
az
érdeklődőket.
Mindeközben
az
udvaron
előkerültek a különböző népi fajátékok, melyek újabb kihívást
jelentettek a táborozók számára.
Csütörtök délelőtt a tánc mellett póni lovaglás volt, délután pedig a
Bándi Dobkör tagjai látogattak el
hozzánk. A dobosok alaposan
felkészültek a gyereksereg rohamára, hiszen hangszerek garmadával
felszerelkezve érkeztek, így minden gyermeknek alkalma nyílt
kipróbálni a különféle dobokat, csörgőket és egyéb zörgő
hangszereket.
Péntek délelőtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinek dolgozói részvételével
a „Nyár ízei” címmel egészségnapot rendeztünk, amely során a
gyerekek játékos foglalkozások segítségével ismerkedtek az
egészséges életmód és –táplálkozás alapelveivel. Délután
„táborzáró ceremóniát” tartottunk, tortával, emléklapok,
csoportképek, a táborral kapcsolatos foglalkoztató füzetek
kiosztásával, majd pedig Rosta Géza látogatott el hozzánk, aki
énekes-gitáros interaktív előadásával minden gyermeket (és
felnőttet) levett a lábáról. Ezután hamarosan megérkezett a Kőris
zenekar, Tátray Ferenc és Sanci, akik magyar népi hangszereket ismertettek meg a gyerekekkel,
akik ezeket természetesen ki is próbálhatták, s vendégeink közben rövid koncertet is adtak. Végül
táncházzal zártuk a tábort.
A szombati családi kirándulás volt a ráadás. Nagyon sok gyerek érkezett szülőkkel, testvérekkel,
családtagokkal,
s
ebből
természetesen Sanci és kisfia Barnus
sem maradhatott ki. Kellemes
kiránduló időnk volt, és jó
hangulatban indultunk a Somlóra.
A
vonatról
leszállva,
kisebb
kerülőkkel
viszonylag
hamar
felértünk a hegyre, a kilátóhoz, ahol
tábort
vertünk,
piknikeztünk,
szalonnát
sütöttünk,
sokat
beszélgettünk és gyönyörködtünk a
kilátásban. A gyerekek természetesen
játszottak, rohangáltak, és fára
másztak Sancival, aki egy hirtelen
ötlettől vezérelve még az óriás kereszt tetejére is felmászott. Végül átmentünk a várhoz, s onnan
indultunk le a vasútállomásra. Kellemesen elfáradva, de vidáman értünk haza. Reméljük, mindenki jól
érezte magát!
Szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, hogy bizalommal fordultak felénk, és ránk bízták
gyermekeiket, valamint finomabbnál finomabb gyümölcsökkel, sütemények
készítésével nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak. Köszönjük a támogatóknak –
Márkó Község Önkormányzata, Márkói Római
Katolikus Egyházközség, Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai
Intézet
-,
együttműködő
szervezeteknek,
hogy
segítségükkel
közelebb
kerülhettünk célunkhoz, a tábor megvalósításához,

valamint a segítőknek, szülőknek, hozzátartozóknak, akik a gyermekek felügyeletében, különböző
programok, foglalkozások szervezésében és lebonyolításában részt vállaltak. Köszönet a Márkói
Csárdának a finom ételekért és gyors kiszolgálásért, valamint a Knolmayer Busz Kft-nek a pápai
kirándulás lebonyolításáért.
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület

PROGRAMAJÁNLÓ

Óvoda bál
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk az óvoda támogatására rendezendő
bálunkra, melyet

2012. szeptember 29-én, szombaton
19 órakor az iskolában tartunk.
Belépőjegy: 1000 Ft/fő
ÉLŐZENE - TOMBOLA – BÜFÉ
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk.
Kérjük – lehetősége szerint –részvételével, illetve belépőjegy vásárlásával
támogassa óvodánkat!
Belépőjegyek szeptember elejétől elővételben az óvodában illetve a rendezvény
napján a helyszínen kaphatók.

Sok szeretettel várjuk: Szülői Munkaközösség
***

Lakossági hirdetések
• Márkón, a Petőfi S. u. 27. sz. alatt 25 db ablakszárny és 1 db jó állapotú bejárati ajtó olcsón
eladó.
• Eladó egy alig használt, biciklis gyermekülés, 5-pontos biztonsági övvel, állítható magasságú
lábtartóval. Irányár: 9000 Ft
• Továbbá ugyanitt eladó egy nyári, filigrán, könnyen összecsukható, kis babakocsi. Ár 3000 Ft
Érdeklődni a 20/4467-228-as telefonon lehet.

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de
www.marko.hu

