Márkói Tükör
Márkó Község Lapja

Márkóért együtt!

Megjelenik: havonta

XX. évfolyam 10. szám

2013. szeptember
Terveink közt kiemelt helyen szerepel az épület közösségi célokra használandó további részeinek kiépítése, melyet a szükséges anyagi források előteremtése esetén mielőbb meg is kezdünk.

HÍREK
A Kálvária utca Stációk utáni folytatásában a járdaszakasz kiépítése megkezdődött, az első szakasz elkészült.

2013. szeptember 17-én megkezdődik a Székesfehérvár—Boba vasútvonal márkói szakaszának
rekonstrukciója. A munkálatok előreláthatólag kb.
5 hónapig tartanak. Az építkezésen dolgozó járművek főként a Rózsafa utcát fogják használni, ezért az
ott lakók türelmét és megértését kérnénk az elkövetkező időszakban. A rekonstrukció befejeztével
azonban a teljes Rózsafa utca új aszfaltburkolatot
kap.

A régen várt Petőfi utcai árokrendszer kiépítése elkezdődött, az árok elkészüléséig az ott lakók türelmét kérjük. Lehetőség szerint szeretnénk mielőbb
befejezni.
A közép– és magasfeszültségű vezetékek alatt a fák
karbantartása megtörtént.
Az új óvoda teljes belső szigetelése a nyár folyamán
elkészült, az épület fűtésköltsége ezáltal is nagy
mértékben csökkenni fog.

Hartmann Antal
polgármester

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakosság!
Márkó Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
2013. október 11-én (pénteken) az Új Óvodában
tartandó közmeghallgatásra.
Napirendi pontok:
●
A polgármester beszámolója az előző közmeghallgatás óta eltelt időszakról
●
Lakossági kérdések, felszólalások
Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester
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Vasárnap a Nemzetiségi Fesztivál keretében, ahova
mindenkit szeretettel várunk, persze nem csak a mi
előadásunkra.

Nyári Emlék
Beköszöntött az esős ősz… rövid nyáremlék. A
melegek után hűvösödni és rövidülni kezdenek a
napok.
Következő bemutatónk előtt egy pillanatra megállunk, hogy visszatekintve a nyárra számba vegyük ,merre is jártunk, mi is történt velünk 2013
nyarán.

Márkói Kamara TehátRum
Kiss György
***

Hittan tábor

Hagyományosan vendégül láttuk csíkzsögödi néptáncos barátainkat itt a faluban. Elvittük őket kirándulni a pápai NATO légi bázisra, ahol megtapogathattuk és kívül – belül megnézhettük a szövetségi
szállító repülőket, a harci és békés célokat egyaránt
szolgáló hatalmas Boing gépeket.
Megtapasztaltuk bőrünkön a reptéri tűzoltóság autójának vízsugarát – jól esett a forró betonon egy
kis hűsítő - s volt aki még a tűzoltók ruháját is felpróbálta. Táncolni persze itt is kellett, s a siker sem
maradt el, a zsögödiek meghívást kaptak a jövő
nyári repülős napokra. Ezúton köszönjük Tál Sándor közreműködését a reptéri látogatásban.

Az idei nyár ismét sok örömet, színes programokat
tartogatott a márkói és környékbeli gyermekek számára. A helyi civil szervezetek által szervezett táborok mellett ez alkalommal sem maradhatott el a
veszprémi Szent László Plébánia által Antal Ilona
vezetésével tartott hittantábor sem.
A nyári szünidő utolsó 2 hetében rendezett táborban mintegy 40 gyermek vett részt. A foglalkozások már reggel 9-kor megkezdődtek, és minden nap
16 óráig biztosították a felügyeletet a kicsik számá-

A színjátszó csoport fellépett több helyen is, sőt
volt olyan szombatunk, amikor két fellépés is
akadt. Játszottunk a környező falukban, felléptünkhagyományosan a Savanyú Jóska Napokon Tótvázsonyban is. Ez a nyár a szokásaink és hagyományaink ápolásának jegyében telt.
A falunapra szintén szokásainknak megfelelően új
bemutatóval készültünk. Ami viszont rendhagyó
volt, hogy az előadásban az élőszereplős játék mellett bábos elemek is megjelentek. A bemutatott darab a Kiskolozs meg a Nagykolozs című magyar
népmese feldolgozása volt. A próbák egy intenzív
hétvégével indultak, ahol a csapat a megismert szövegkönyv alapján közösen teremtette meg a darab
képi világát a rendelkezésre álló szabható, vágható
ruhaanyagok segítségével. A két főhős bábos megfelelője szintén itt született. Érdekes kirándulásként
éltük meg ezt az előadást, melynek segítségével
kiléptünk a vásári komédiák világából egyenesen a
magyar népmesék szövevényes jelképekben, sűrítésekben gazdag autentikus földjére. Másrészt különleges élmény volt a csoportnak megismerkedni egy
új technikával, a speciális kommunikációs lehetőségeket magában hordozó bábszínház egy kis szeletével.

ra. Mozgalmasan, vidáman töltötték az időt, sokat
játszottak, énekeltek, lovagoltak, filmet néztek…
stb. A gyermekek felügyeletében a szervezők mellett néhány középiskolás fiatal segédkezett, a meleg
ebédről, finom süteményekről, gyümölcsről, frissítőről a plébánia munkatársai mellett a szülők, nagyszülők gondoskodtak.
Köszönjük Antal Ilonának a szervezést és a sok
munkát, amivel emlékezetes élménnyé varázsolta a
gyerekek számára ezt a két hetet, és a
„nagylányoknak és nagyfiúknak” a segítő gondoskodást, türelmet és szeretetet, amellyel két héten
keresztül körülvették a tábor kis lakóit.

Onnan kanyarodtunk ide, hogy készülünk az új bemutatóra. Hol lesz és mikor?
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Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2013. szeptember 15-én
a XIII.

Német Nemzetiségi Fesztiválra

Program:
15.30 órakor az „új óvodában”
●
●
●
●
●
●
●

Márkói óvódások műsora
Veszprémi Deutschklub nemzetiségi énekkara
Wasserfall Harmonikaduó, Bakonynána
Márkói Nyugdíjasok Énekkara
Farkasgyepűi Német Nemzetiségi Tánccsoport
Márkói Kamara TehátRum
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar

* 14-18 óra között nyitva és mindenki számára látogatható a kálvária kápolna.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó

Óvoda bál
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk az óvoda támogatására rendezendő bálunkra, melyet
2013. szeptember 28-án, szombaton
19 órakor az új óvoda épületében tartunk.
Belépőjegy: 1000 Ft/fő
ÉLŐZENE - TOMBOLA – BÜFÉ
ZENÉL: A „SUMMER BAND”
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk.
Kérjük – lehetősége szerint –részvételével, illetve belépőjegy vásárlásával támogassa
óvodánkat!
Belépőjegyek szeptember 16-tól elővételben az óvodában illetve a rendezvény napján a
helyszínen kaphatók.

Sok szeretettel várjuk: Szülői Munkaközösség
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Szüreti felvonulás
2013. szeptember 21-én, szombat délután
A falu lakosait szeretettel várjuk a vidám eseményre!
Indulás a bándi Udvarháztól 13.00 órakor.
A lovas hintó és a lovasok a következő megállóhelyeken állnak meg:
Márkói Csárda ahol 13.30 órakor a márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
műsorával és egy meglepetéssel várjuk az érdeklődőket
Felső Bánd
Katolikus Templom
Kocsma, itt a Samyra Hastánccsoport forrósítja a hangulatot
Kakukk Vendéglő
Polgármester Úr háza
Aranyos patak hídja
Neustift
Kossuth Lajos utca
A menetet a Mészáros család népi muzsikával kíséri,
a Samyra Hastánccsoport Herend színesíti.
A felvonulás végén a Kultúrháznál zenés kíséret mellett vár mindenkit a finom gulyás.
17.00 órától a Márkófolt Varrókörrel alkothatnak a gyerekek.
19.00 órától batyus táncházzal várjuk a falu apraját és nagyját,
ahol Szabó Sándor „Sanci” segítségével, a márkói „Cserdülők” néptáncosaival
rophatják a táncos lábúak,
majd 20.00 órakor a márkói TehátRum előadása fokozza a jókedvet.
Bízunk benne, hogy ismét egy vidám délutánt, és emlékezetes estét tölthetünk el együtt!

Mindenkit szeretettel várunk!
Sosebánd színjátszók
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báit vasárnap délutánonként 16.30-18.30 óráig tartjuk.

Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület hírei

Továbbra is szeretettel várjuk sorainkba mindazokat
a gyermekeket és felnőtteket, akiket érdekel a magyar hagyományok, a népzene és néptánc varázslatos világa, akik szeretnének egy összetartó, vidám
társaság tagjai lenni, értékes ismeretekkel, tudással
gazdagodni, és az aktív testmozgás élménye mellett
felhőtlenül szórakozni.

Szeptember 1-ével újra megkezdődtek a néptánc
foglalkozások Márkón Szabó Sándor „Sanci” vezetésével.
Az idei évben is 3 csoportban, heti 3 alkalommal
folynak a próbák az új óvoda épületében. Az óvodások hétfőn 17-18 óráig játszanak, táncolnak, énekelnek együtt, az iskolás csoport csütörtökön 17-18.30ig tartja foglalkozásait. Felnőtt tánccsoportunk pró-

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület

RECEPT
VENDÉGVÁRÓ FINOMSÁG
Hozzávalók:
4-5 savanyú uborka
5 főtt tojás
30 dkg felvágott
1 kis fej lilahagyma
1-2 kaliforniai paprika

1 csomag zselatin
1 húsleveskocka
2 pohár tejföl
1 tubus majonéz

2 dl vízben felforraljuk a húsleves kockát, ebbe 1 csomag zselatint
belekeverünk. A zöldségeket apróra vágjuk. 2 pohár tejfölből és 1 tubus majonézből tartármártást készítünk,
ízesítjük. Amikor a zselatin már nem forró, összekeverünk vele minden zöldséget és a formába öntjük.
Jó étvágyat hozzá mindenkinek!

Petőfi Sándor
Szeptember végén
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
/Koltó, 1847. szeptember/
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FELHÍVÁS
Tisztelt márkói Lakosok!

MEGHÍVÓ
Csatári kirándulás

A Márkó külterületén elhelyezkedő telkemen 2013.
augusztus 31-én szombaton este ismeretlen tettes
szándékos gyújtogatást hajtott végre, mellyel a saját tulajdonom mellett a környékbeli ingatlanokat is
veszélyeztette. A keletkezett tűzben összesen 40
szénabálám veszett oda.

Szeretettel hívunk minden kedves márkói lakost
egy közös őszi kirándulásra Csatár-hegyre, az őszi
csatári kisbúcsúra.
A túra időpontja: szeptember 15.
Találkozó: reggel 8 órakor a templomnál.
Program: kb. 9.30-ra érünk a csatári kápolnához.
10 órától szentmise, majd fakultatív program, megbeszélés szerint csoportos vagy egyéni hazatérés.

Ezúton kérném, hogy akinek tudomása van az elkövető kilétéről, illetve a tűzzel kapcsolatos bármely információval rendelkezik, keressen fel az
alábbi elérhetőségeken.

Kővári László és Vojts Antal

A nyomravezetőnek 50.000,- Ft pénzjutalmat ajánlok fel.
Köszönettel:
Söveg Zoltán
Tel.: 06-30/936-4539
E-mail: sovegvill@freemail.hu

KÖSZÖNET
Ezúton köszönjük Kiss Jánosnak és Pető Jenőnek a
falunapi birkapörkölt elkészítését, valamint a Márkói
Nyugdíjasok Egyesülete tagjainak az étkeztetésben
és a fellépők megvendégelésében nyújtott nagy segítségét!

ETKA JÓGA
Erőgyűjtő módszer

„Bárhol vagy is, bármi a feladatod,
Érezd és élvezd minden mozdulatod”
/Etka Anyó/

- Külső és belső mozgásokkal felébresztjük belső erőinket,
- felszínre hozzuk a bennünk rejlő gyermekkori játékos mozgáskészségünket,
- megtapasztaljuk a természetes testtartást, légzést, mozgást,
- ezáltal megszabadulunk a tartáshibától, ízületi merevségtől, fájdalomtól, túlsúlytól.
- Oldjuk a feszültségeket testünkből, idegrendszerünkből.
- Érezzük és élvezzük a mozgás örömét.
A foglalkozás időpontja és helyszíne: Hétfő 18.00 óra, Márkó – új óvoda épülete
Szeretettel várok minden érdeklődőt!
Papp Éva
rekreációs sportoktató

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