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Márkó Község Önkormányzata 2013. évi gazdasági programjából megvalósította az óvoda
előtti 500m2-es parkolót a gazdasági bejáróval,
zöld terület kialakítással, és ezzel egyidejűleg a
fásítás is befejeződött. A parkoló alatt a további
fejlődés érdekében a közművek végig kialakításra kerültek, megelőzve a későbbi fejlesztésekhez szükséges újbóli bontásokat.
A testület anyagi lehetőségeihez mérten folytatja az ígért beruházásokat, de sajnos szándékunk ellenére az eddigieknél lassabb tempóban
tudunk fejlődni, hiszen az önkormányzat éves
bevétele az idei évben 24 millió Ft-tal csökkent.
A nyár folyamán a Kálvária utca Stációsor utáni részében 120 m járdát alakítunk ki.
A július 20-i óvodai leállást követően saját
munkásaink segítségével befejezzük az óvoda
teljes belső födém– és nyílászáró szigetelését,
mely által jelentősen csökken az épület téli fűtésköltsége.

Véget ért a 2012-13-as bajnoki szezon.
A felnőtt csapat 9 pont előnnyel megnyerte a megyei II. osztály felnőtt bajnokságot!!!
Az ifjúsági csapat a 12. helyen végzett.
Hajrá Márkó!
Ernyei István
elnök

A fenti munkák elvégzése után a Petőfi utcai
árokrendszer kialakítását is befejezzük.
Az iparterület előtt az ott dolgozók munkába
járását megkönnyítve mindkét oldalon buszmegálló öblöket alakítottunk ki.
Hartmann Antal
polgármester

Ezúton kérjük, hogy amennyiben tudomásuk van valamely lakótársunk kiemelkedő verseny– vagy egyéberedményéről, díjáról, kitüntetéséről, amire mindnyájan büszkék lehetünk, írják meg szerkesztőségünk
email címére, vagy értesítsék az önkormányzatot!
1

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete

GYOMÍRTÁS HÁZISZERREL
Bizonyára sokaknak okoz gondot a járdakockák
közt kinövő fű és gyom, amelyet vagy kapával
kell hosszadalmasan kikapargatni, vagy különböző nem környezetbarát gyomirtókkal lepermetezni.
Múltkor az interneten véletlenül ráakadtam egy
jó házi-szerrel. Közönséges 20%-os ételecet. A
kívánt területet le kell permetezni, és a sárgulni
kezdő gyomot már könnyű eltávolítani.
Azonban a virágágyásban ne használjuk!!!

Június 6-án 16 órakor tartottuk a nyugdíjas klub 20
éves jubileumi találkozóját, melyre meghívtuk az önkormányzat polgármesterét és képviselő-testületét, az
elmúlt időszak polgármestereit, továbbá a német kissebségi önkormányzat elnökét, a Veszprém megyei
Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség elnökét. Sajnos nem mindenki tudott eljönni.
A Cholnoky és veszprémfajszi nyugdíjas klubok 46
fővel jöttek hozzánk.
A rendezvény egy kis műsorral kezdődött, amelyet a
következő előadók tettek kellemessé:
- Szeles József, a veszprémi Petőfi Színház színművésze által egy zenés összeállítást hallhattunk,
melynek címe „Önéletrajz másként”
- Cholnoky nyugdíjas klub néptánc csoportja Rába
-közi táncot mutatott be,
- Márkói Cserdülök Kulturális Egyesület kis és
középső néptánc csoportja aratott nagy sikert, vezetőjük Szabó Sándor a Népművészet Ifjú Mestere
cím birtokosa,
- majd a Veszprémfajszi Nyugdíjas Énekkar gyönyörű dalokkal zárta a műsort.

Migray Emőd

Az elmúlt években több esetben is előfordult,
hogy az üres telken tálható, inaktív gázcsonkot
fűkaszálás, vagy tereprendezés közben elvágták,
véletlenül megrongálták a lakosok, aminek következtében gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett.
Kérjük a lakosokat, hogy kellő körültekintéssel
végezzék a fűnyírást, vagy tereprendezést, hogy
elkerüljék
a
balesetveszély,
veszélyhelyzet kialakulását.
Az üres telkek fűnyírása előtt azok bejárását a
gázfelállások előzetes megjelölését javasoljuk.
Eon Zrt

A rendezvény nagyon finom, zenés vacsorával ért
véget, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 150.000 Ft-tal támogatott.
Legközelebbi összejövetelünk július 3-án (szerdán)
17 órakor lesz.
Szeretettel várjuk régi és új tagjainkat!
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Elnökség

Köszönetem fejezem ki a Márkói Nyugdíjas
Klubnak a támogatásért, melyet minden évben felajánlanak az óvodások részére! Ezt az
összeget idén is a gyermeknapi programunk
gazdagítására fordítottuk.
Fenyvesi Andrea
óvodavezető
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2013. május 26-án tartottuk az idei gyereknapot Márkón. A
rendezvény első attrakciójaként egy vidám, feledhetetlen bohócműsort láthatott az igen szép számban összegyűlt közönség Módri Györgyi és Máté P. Gábor, a veszprémi Petőfi
Színház színművészeinek előadásában.
A műsor után tombolasorsolást tartottunk, majd játékos vetélkedőkkel vártuk a kicsiket és nagyobbakat Torma Jozefina közreműködésével.
Eközben Rédlingné Karikó Ilona arcfestő asztalánál készültek a
szebbnél szebb alkotások.
A legnagyobb sikert a
traktorozás aratta. Cseke
János falugondnok jól
ismert kék traktora ezúttal színes lufikkal vidáman feldíszítve
várta kis utasait. A különleges utazást szinte minden gyermek
kipróbálta.
A borongós idő ellenére nagyon sokan ellátogattak a gyereknapi rendezvényre. Reméljük, mindenki jól érezte magát, és
megtalálta a számára vonzó elfoglaltságot.
Nagyon köszönjük a résztvevőknek, segítőknek, hogy tevékenységükkel hozzájárultak a program sikeréhez.
***

2013. június 21-én este 7 órakor fellobogott a máglya az új óvoda épülete
előtt. Kezdetben a kánikulai hőségben próbálkoztunk a kürtöskalács sütéssel több-kevesebb sikerrel, de a sötétség beálltával egyre kellemesebbnek bizonyult a tűz melege a körülötte összegyűlt vidám társaság számára.
A gyerekek szaladgáltak, játszottak,
a szülők pedig kihasználták az alkalmat a régi ismerősökkel, barátokkal való beszélgetésre.
A Kőris Zenekar megérkezését követően hamar megkezdődött a
tánc Sanci vezetésével. A körbe mindenki beállt, gyerekek, felnőttek, gyakorlottabb és kevésbé gyakorlott táncosok. Természetesen a
hagyományos tűzugrás sem maradhatott el, hiszen a néphagyomány
szerint a Szent Iván éji tűzugrásnak egészség– és szerelemvarázsló
ereje van.
Ezúton köszönjük a segítők, résztvevők és támogatók közreműködését!

A RENDEZVÉNYT „A KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ HELY”
/MÁRKÓI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR/ SZERVEZTE
Márkó Község Önkormányzata
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Trianon megemlékezés
Márkó Község Önkormányzata 2013. június 4-én kedden
megemlékezést tartott a trianoni békediktátum aláírásának
93. évfordulójának emlékére.
A rendezvényen Hartmann Antal polgármester emlékező
szavait követően Baksa Katalin - Arany Páva Díjas népdalénekes, Migray Barbara, Szalay Szabolcs és Várszegi Martin színvonalas előadását láthatták a jelenlévők.

FELHÍVÁS
TISZTELT MÁRKÓIAK!
A Márkói Német
Nemzetiségi
Óvoda kampányszerű papír és
ásványvizesilletve
üdítős
palack gyűjtést hirdet június 24 - július 5-ig terjedő időszakra.
A gyűjtés eredményeként befolyt összeget
az óvoda harmadik
csoportszobájának
berendezésére, felszerelésére fordítjuk.
Szívesen fogadunk továbbá otthon
megunt, de jó állapotban lévő, óvodások számára használható játékokat,
mint pl. társasjáték, kirakó, baba, autó,
építőkocka, babakonyhában használható eszközök, babakocsi, mesés-, verses
könyvek.
A felajánlott játékokat az óvodában
gyűjtjük nyitvatartási időben, július 19
-ig illetve augusztus 21-től, 600-1700
óra között.
A segítséget előre is köszönjük!
Fenyvesi Andrea
intézményvezető

Nehéz munka után
édes a pihenés!
2013. 06.08-án a Német
Nemzetiségi Kórussal Tatán és környékén kirándultunk. Az áprilisban elért
dicséretes arany minősítéssel járó többlet munka után jólesett a pihenés.
Első állomásunk az Oroszlány mellett lévő Majk-puszta volt,
ahol a kamalduli remeteséget látogattuk meg. A némasági fogadalmat tett „Fehér barátok” 1738 és 1784 között éltek itt, ezután
az Eszterházyak posztógyári munkásai éltek a cellaházakban. Ma
bárki kipróbálhatja milyen az élet az elzárt falak között, mert
szálláshelyként is működik. A kastély épülete felújítás alatt van,
jövőre már teljes pompájában megtekinthető lesz. Ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el oda.
Ebédünket a Majki tó partján lévő csodálatos környezetben lévő,
„A négy remetéhez” címzett étteremben fogyasztottuk el.
Délután Tata szépségei varázsoltak el minket. Az Öreg-tó partján sétáltunk, majd a Vármúzeumban ismerkedtünk a város történelmével. Az Óratorony megtekintése után a Német Nemzetiségi Néprajzi Múzeumban a környék német lakosságának használati tárgyait (ruháit, hangszereit, bútorait) tekinthettük meg.
Otthon éreztük magunkat a szép tárgyak között, így néhány dallal emlékeztünk a magyar országra érkezett német telepesekre és
a most is itt élő leszármazottaikra.
Végül az Angol-park fái közt sétáltunk. Elfáradtunk, de jókedvűen, kényelmesen és biztonságosan utaztunk haza, ezúton is köszönjük a Knolmayer családnak.
Most rövid szünetet tartunk, majd július közepén kezdjük ismét a
próbákat.
Értesítem Márkó lakosságát, hogy aki szeretne egy ilyen aranyérmes csapathoz tartozni és együtt énekelni velünk, azt szeretettel várjuk próbáinkon, csatlakozzon hozzánk.
Érdeklődni a 30/608-0278 telefonon lehet.
Vojtsné Szabó Andrea
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Márkó a XX. század első felében
gyermekszemmel
3. rész
„A kertből az
útra kőlépcső
vezetett,
amelynek
a
kőkorlátja remek csúszda
volt.
Olyan
fényesre csúszkáltunk, hogy
a Nap is hanyatt vágódott
rajta.
Szerettem
Márkón élni,
jó volt falun
gyerekeskedni.
Az egész határ
a mienk volt Akkor még nem kellett félni az
autóforgalomtól. Kijártunk a
vasútállomásra, ami nagyon
szép ápolt volt, a Kálváriahegyre és húsvétkor tojást dobálni a nagyrétre. Akkora távlatok voltak, a sok réti virág, a
fű harsogó zöldje, mind-mind
felejthetetlen emlék.
Apukám sok színdarabot tanított be a fiatalságnak, Anyukám meg segített az énekek
betanításában. Apukám jól rajzolt, nagyon szép díszleteket
készített az előadásokhoz. A TV nem hiányzott. A szüleim nagyon szerettek itt élni. Egyszer Drozdy Gyula, a Gyermekvilág című ifjúsági lap főszerkesztője felhívta magához Apukámat Pestre dolgozni a laphoz, de Apukám
nem vált meg kedves falujától. Összejártak a
bándi tanítóval, a herendi gyár igazgatójával. Ő
nagyon szeretett bennünket, sok porcelán figurával lepett meg engem is és Anyukámat is
húsvétkor, karácsonykor. Többször jártam én is
a gyárban, végignézhettem az egész gyártási
folyamatot. Elbűvölt a porcelánfestők kézügyessége, a nagy égető kemencék működése.
Még most is őrzök egy porcelán névre szóló
hamutartót, amelyet Apukám kapott egy farsangi bálra. Sajnos a sok költözés valamelyikén eltört, mint ahogy egy szép piros herendi
porcelán vasaló is.

Tartozott a faluhoz egy hangulatos szőlőhegy, Csatár.
Ma, úgy tudom, hogy Veszprém bitorolja. Sokszor kirándultunk oda. Gyönyörűek voltak a borospincék, és
nagy élet folyt szüretek alkalmával. Sokszor kirándultunk oda mi is, sokszor meghívtak minket is egy-egy
pincei mulatságra, és szépek voltak a kis kápolna búcsúi is.
A falu lakói szorgalmas svábok voltak. Környezetük
tiszta, ápolt volt. Nagyon sokat dolgoztak a rossz minőségű, köves földeken. Márkó építészete egységes
stílusú, gyönyörű volt. Szerettem ezeket a házakat. A
tornácot, az utca fronton lévő „tiszta” szobát, a középen lévő konyhát. A házzal szemben voltak a mellékhelységek, kamrák, hátrább az ólak, istállók. Az udvart
lezárta a nagyméretű pajta. Azon áthaladva volt a gyümölcsös. A falu gyakorlatilag egy hosszú – az állomás
közelében kettéváló – széles tágas utcából állt.
Soha nem felejtem el a gyönyörű népviseletet, a
„sokszoknyát”, a nyakban viselt kalárist. Minden egyházi ünnepnek megvolt az ünnepi öltözéke. Karácsonykor „Krisztkindli” járás volt a faluban, amikor
fiatalok beöltöztek Szűz Máriának, Szent Józsefnek, pásztoroknak. Minden házhoz elmentek betlehemezni. Megbámultam a szép
népviseleti öltözéküket, Mária nyaka körül a sokszoros nyakláncot. A
játék végén a
pásztorok botjukkal mindenkit megérintettek. Én ettől
annyira féltem, hogy az ágy alá bújtam.
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Ha esküvő volt,
mindig hivatalosak
voltunk. Remek népi zenekar húzta a
talpalávalót.
Ha
nem akartunk elmenni, a násznagyok eljöttek értünk,
és addig nem mentek el, amíg velük
nem mentünk.

Innen Zircre kerültünk,
mert ott volt – Anyukám
révén – házunk, és kapott
Apukám tanítói állást.
Nyugdíjba vonulásáig itt
tanított. Sajnos viszonylag
korán, 1960-ban hagyott itt
minket, 66 éves korában. A
zirci temetőben nyugszik.”
A cikk megjelenése Laknerné Léber Katalinnak
köszönhető

Valamikor a 30-as
évek végén, vagy a 40-es évek elején népszámlálás
volt, amit a két tanítónak kellett lebonyolítani. Be
kellett vallani a nemzetiséget is. Ahová Pista bácsi
ment, ott németnek vallották magukat a lakók,
ahová meg Apukám, ott magyarnak. Amint később
megtudtam a 45 utáni kitelepítések egyik alapja ez
a bevallás volt.

Írta: Dr. Tompa Kálmánné, sz. Dunay Mária,
Budapest, 2013. január
***
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG

1943-ban a visszacsatolt Csallóközben Bősön megüresedett egy tanítói
állás. Az iskolaszék egyhangúan
felkérte Apukámat,
hogy fogadja el a
kinevezést, mivel
Nagyapám és Dédapám is ott tanított,
és őket nagyra becsülték, szerették.
Apukám elfogadta
a felkínált állást.
Utólag
tudtam
meg, hogy a veszprémi egyházi tanfelügyelőség a 25 éves sikeres
márkói tanítói tevékenysége után úgy találta, hogy
nem tud tökéletesen németül, ezért nem alkalmas a
márkói tanítói állás betöltésére. Ez Apukámnak
nagyon fájdalmas lehetett, és ez is hozzájárulhatott
a bősi állás elfogadásához. A márkói házakról készített képeit mindig nagyon őrizte, és én hasonlóan teszem a mai napig is.

A posta melletti volt lángossütő/büfé épülete kiadó.
Érdeklődni:
Tel.: 0620/3221199

Lángossütő elköltözött!!!
A LÁNGOSSÜTŐ/BÜFÉ elköltözött, jelenleg az
ipartelep parkolójában várja szeretettel régi és új
vendégeit!
Egyed Paula

SZERELÉS
Víz,gáz,fűtés,szellőzés,klíma,és napkollektor szerelést vállalok.
Kérésre ingyen árajánlatot készítek.
Hulala József
Tel:0620/5010-485
0630/258-5811

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