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Márkói Tükör 

 

 

 

 

 

 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

HÍREK 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete 

2014. november 25-én tartotta soron következő 

ülését. A testület a Viola utcai 110 m-es járdasza-

kasz kiépítésének költségeit megszavazta. Az épí-

tőanyagok megvásárlását követően lehetőség sze-

rint mielőbb megkezdjük az építést.. 

A tél beállta előtt a Petőfi utca végén található for-

rásokat megtisztítjuk, kútgyűrűvel látjuk el és zár-

hatóvá tesszük. A környéket kitakarítjuk, lehetővé 

téve a források használatát.  
 

A Veszprém—Márkó—Bánd kerékpárút kiépítésé-

nek eredeti határideje 2015. augusztus 30. volt, 

mely a kisajátítások és földcserék elhúzódása miatt 

előreláthatólag jelentősen csúszik.   
 

Hartmann Antal 

polgármester 

XXI. Évfolyam 13. szám                                                       2014. november 

Márkó SE hírei 
 

Őszi forduló eredményei:    

    Felnőtt  Ifi  
 

Nemesvámos-Márkó  2:1   0:2 

Márkó-Csopak  0:2   4:14 

Csabrendek-Márkó 0:4   1:9 

Márkó-Pápateszér  0:1   5:2 

Balatonkenese-Márkó 2:3   9:1 

Márkó-Tótvázsony 3:0   1:9 

 

Véget ért az őszi szezon. A felnőtt csapat  a 9. he-

lyen végzett, míg az ifi a 10. helyet szerezte meg.  

 

Reméljük, tavasszal jobb eredményt érünk el! 

 

HAJRÁ MÁRKÓ!   Ernyei István 

      elnök 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Márkó Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a 

 

2014. december 9-én (kedden) 17.00 órakor a Közösségi teremben (új óvoda) 

tartandó közmeghallgatásra. 

Napirendi pontok: 

 A polgármester beszámolója az előző közmeghallgatás óta eltelt időszakról 

 Lakossági kérdések, felszólalások 
 

Márkó, 2014. november 25. 

 

         Tisztelettel: 

       Hartmann Antal 

       polgármester 
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Christkindl vándorkiállítás 

Településünket érte a megtiszteltetés, hogy a 

Christkindl vándorkiállítás idei házigazdái lehetünk. 

A kiállítás megnyitója 2014. december 7-én 15 óra-

kor a márkói plébánia épületében lesz. 

Szeretettel várjuk a falu lakosságát, hogy megismer-

hesse a helyi és a közeli települések karácsonyi szo-

kásait. 

A kiállításon résztvevő települések: Bánd, Herend, 

Városlőd, Kislőd, Magyarpolány, Úrkút és Márkó. 

A tárlat 2014. december 21-ig látogatható (sajnos 

csak) hétvégeken 14 órától 18 óráig. 

(Tájékoztatásul: a helyiség fűtetlen) 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

A ruházat: 

Mária    József 

Régen     Most 

 

Németek Nemzetiségi Önkormányzat nevében 

Pataki Mihály  

elnök 

M E G H Í V Ó 
Tisztelt Lakosság! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében tisztelettel meghívóm Önöket a 2014. november 28-án 

(pénteken) 18 órakor az Önkormányzat dísztermében tartandó közmeghallgatásra. 
 

Napirendi pontok: 

 Az elnök beszámolója az előző közmeghallgatás óta eltelt időszakról 

 A következő évre vonatkozó elképzelések 

 Lakossági kérdések, felszólalások 

        Tisztelettel: 

  

Pataki Mihály 

 a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 elnöke 

Idén is lesz Christkindli 
 

December 24-én ismét láthatjuk a falu utcáin a 

Christkindliket, ahogy házról házra viszik az öröm-

hírt: megszületett a Kisjézus. 

 

A Christkindl-játék régi időkre nyúlik vissza, való-

színűleg német őseink hozták magukkal a szokást 

német területről.  
 

Kérjük a lakosságot, fogadják szívesen a gyereke-

ket, ezzel örömet szerezve a családnak és a köszön-

tő lányoknak! 

A részleteket a Márkói Tükör következő számában 

fogjuk ismertetni. 

 

Előre is köszönjük kedvességüket! 

Christkindlik Márkón (kép a 1930-as évekből) 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében. 

 Pataki Mihály 

 elnök  
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Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

 

November 5-én megtartott közgyűlésünkön újraválasztottuk 2 évre az egyesület elnökségét, a vezetőségbe 

Palvek Istvánné Annus halála miatt új tagként Csóka Imrénét szavazta meg a közgyűlés. 

Ezúton is köszöntjük tagjaink sorába lépő 3 új tagunkat, kívánjuk, érezzék jól magukat a közösségünkben! 

 

December 12-én (pénteken) 15 órakor tartjuk a már hagyományossá vált, vacsorával egybekötött műso-

ros klub találkozót a Cholnoky, a veszprémfajszi  és a hárskúti nyugdíjas klubok tagjaival, akik most elő-

ször látogatnak el hozzánk. 

Ha esetleg valaki nem tudna eljönni, akkor szíveskedjen jelezni a vezetőség felé a vacsora rendelés miatt. 

A rendezvényre szívesen fogadunk egy tányér süteményt. 
 

December 17-én (szerdán) 16 órakor is lesz összejövetel, amikor megköszöntjük a december havi névna-

posokat, lesz karácsony ünneplés és egy rövid előadás a bűn megelőzésről. 
 

Várunk minden egyesületi tagot és leendő tagjainkat is! 

           Vezetőség 

Márton nap 

2014. november 14-én tartottuk a már hagyomá-

nyos Márton napi rendezvényünket Márkón. A dél-

utáni program színpadi műsorral kezdődött.  

Elsőként a Szilágyi Keresztény Általános Iskola 3. 

b. osztályának színvonalas, változatos előadását te-

kintettük meg, majd pedig a márkói Német Nemze-

tiségi Óvoda gyermekeinek énekes, verses, mondó-

kákkal tarkított műsorát láthattuk.  

Ezután lámpásokat, fáklyákat gyújtva indultunk ha-

gyományos sétánkra a kápolnához. Közben megle-

petésként 3 liba is várt a gyermekekre. A kápolnánál 

a libakereső játék segítségével tovább fokoztuk a 

nap izgalmait, majd a kicsiket forró teával, a felnőt-

teket pedig forralt borral kínáltuk.  

A könyvtár épületébe visszaérve a helyi óvónők ál-

tal vezetett játszóházban alkothattak a gyerekek 

gyönyörű kartonlibákat.  

17.30 órára a Jurta Zenekar is megérkezett, és ha-

marosan kezdetét vette a gyerektáncház, rengeteg 

helyi óvodás és kisiskolás gyermek részvételével. A 

táncházat Szabó Sándor tartotta. Miután mindenki 

kellemesen elfáradt, a táncos lábú csapat lepihent, és 

ekkor megismerkedhettünk a különböző népi hang-

szerekkel. Az est további részében folytatódott a 

táncház egészen éjfélig. 

Ezúton is köszönjük az óvoda és a Szilágyi iskola 

közreműködését, a rengeteg segítséget, a szülőknek 

és gyermekeknek a nagyarányú részvételt, valamint 

a könyvtár támogatását, mely lehetővé tette a prog-

ram színvonalas megvalósítását. 

 A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

(KSZR) keretében valósult meg. 
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„KAPUNYITOGATÓ”  
 

2014. november 22-én a Nemzeti Művelődési Inté-

zet és Márkó Község Önkormányzata együttműkö-

désében szervezett, „Kapunyitogató” elnevezésű 

rendezvényen vehetett rész falunk lakossága.  

A program Hartmann Antal polgármester úr köszön-

tő szavaival indult, majd Mihalcsik Márta, a Nemze-

ti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának 

módszertani referense nyitotta meg a rendezvényt.  

 

Ezután a Márkófolt Varrókör 10 éves jubileumi ki-

állításának megnyitója következett. Elsőként a 

márkói foltvarrós gyerekek énekelték el a Foltvar-

rók Himnuszát, majd Neveda Amália, a veszprémi 

Városi Művelődési Központ igazgatója, a varrókör 

alapító tagja mondta el nagyon szép és megható  

ünnepi beszédét. Végül Migray Emődné, a csoport 

vezetője ajándékozta meg egy kis varrógéppel a 10 

éves foltvarrókör nevében Lakatos Jankát, 10 éves 

foltvarró társukat, aki már 3 éve tagja a csoportnak.  

A programon a helyi művészeti csoportok és egyéni 

előadók mellett a művelődési intézet támogatásával 

meghívott ismertebb előadók is színpadra léptek. A 

kiállítás megnyitót követően a Steixner István Né-

met Nemzetiségi Énekkar magyar és német dalokat 

egyaránt tartalmazó előadását hallgattuk Magasházy 

János harmonikakíséretével. Őket Laknerné Léber 

Katalin követte a színpadon, egy megható és tanul-

ságos Lázár Ervin mesével, majd a Márkói Cserdülő 

Néptáncegyüttes iskolás és felnőtt csoportja szerzett 

vidám pillanatokat a lelkes közönségnek. A követ-

kezőkben a művelődési intézet támogatásával meg-

hívott előadók, a Mézegúzok Zenekar és a Ramazuri 

Bábszínház vidám műsorát élvezhették a gyermekek 

és felnőttek egyaránt, majd a Márkói Kamara 

TehátRum előadásában a Hófehérke és a hét törpe 

című rádiójáték elevenedett meg a színpadon.  

Őket a Botorka Táncegyüttes követte, amelynek tag-

jai színvonalas, vidám táncaikkal tovább fokozták a 

hangulatot.  

 

Az műsor szüneteiben a Márkófolt Varrókör kiállí-

tását tekinthették meg az érdeklődők, illetve a prog-

ram teljes ideje alatt tartott játszóházban a varrókör 

és Vojtsné Szabó Andrea kézműves foglalkozások-

kal várta az alkotni vágyókat. A jótékonysági kari-

tász vásárban is gyönyörű táskák egyéb kézműves 

áruk várták a vásárlókat. 

 

19 óra körül, a leghosszabb szünetben végre meg-

kezdődhetett a „Hagyományos ízek, bakonyi sváb 

ételek kóstoltatással egybekötött bemutatója”. Fa-

lunkban hatalmas összefogás alakult ki ezen a na-

pon. Összesen mintegy 30 féle ételt készítettek a 

helyi háziasszonyok. Az eredmény sikerét pedig mi 

sem bizonyítja jobban, mint hogy a rendezvény vé-

ge előtt elfogyott minden finomság az utolsó mor-

zsáig. 

 

Ezúton szeretnénk hatalmas köszönetet mondani az 

összefogásért és a kitűnő ételekért. 

 

Az ételbemutatót követően 2 koncert zárta a hosszú-

ra nyúlt, de annál tartalmasabb rendezvényt. Első-

ként az Andrej Akusztik, majd a Senkiföldje Zene-

kar  lépett színpadra. Színvonalas és hangulatos 

koncertjeik méltó lezá-

rást nyújtottak az egész 

délutános rendezvény-

nek. 

 

Köszönjük a szereplők-

nek, a közreműködők-

nek, a segítőknek és a 

résztvevőknek egyaránt, 

hogy munkájukkal és 

jelenlétükkel hozzájárul-

tak a program sikeréhez! 
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MEGHÍVÓ 
 

 

 

 

 
A MÁRKÓI STEIXNER ISTVÁN  

NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR  

SZERETETTEL MEGHÍVJA  

ÖNT  ÉS  KEDVES CSALÁDJÁT  
 

2014. DECEMBER 7-ÉN 17 ÓRAKOR 

A MÁRKÓI TEMPLOMBAN  
 

MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ 

ADVENTI KONCERTJÉRE 
 

RÉSZTVEVŐK: 
 

MÁRKÓI ÓVODÁSOK 

Nagy Zoltánné és Oláh Miklós 

MÁRKÓI KAMARA TEHÁTRUM 

STEIXNER ISTVÁN NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR,  

Zongorán kísér: Onoferné Kecskés Judit  

 

A belépés díjtalan! 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

 

 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!  

Szeretettel várunk minden kisgyermeket a 

2014. december 5-én, pénteken 16.30 órai 

kezdettel az új óvoda épületében megren-

dezendő Mikulásünnepségre. A Mikulás 

megérkezéséig Rudi bohóc szórakoztatja a 

gyermekeket 
 

*Az ünnepségen az 1-7 éves márkói gyermekek 

kapnak mikuláscsomagot. A megajándékozott 

korosztályon kívüli testvérek részére, a szülők 

által készített, névvel ellátott csomagokat az 

ünnepség előtt a helyszínen nyílik lehetőség 

átadni. 

II. Márkói Színjátszó Találkozó 
 

A Márkói Kamara TehátRum tavaly hagyo-

mányteremtő céllal indította útjára a Márkói 

Színjátszó Találkozó elnevezésű rendezvényét.  

Az idén november 8-án 2. alkalommal meg-

rendezett programon a házigazdák mellett 4 

meghívott színjátszó csoport — Sose Bánd 

Színjátszók (Bánd), Alig Színpad 

(Veszprém), Rest Macskák (Papkeszi) vala-

mint a Szó és Kép Színpad (Pápa)- gondosko-

dott a vidám pillanatokról és önfeledt szórako-

zásról.  
 

Az előadásokról és az est hangulatáról szóló 

képes beszámolót a Márkói Tükör következő 

számában olvashatják. 

Kedves márkói lakosok! 
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgála-

tunk ismételten szeretné meghirdetni, a már hagyo-

mánnyá vált 

„ egy cipősdoboznyi szeretet” 

elnevezésű jótékonysági megmozdulást, 

amelyhez az Önök segítségét kérnénk. 

 

Most itt a lehetőség, hogy egy kis kedvességet ajándékoz-

hassunk rászoruló gyerekek részére. 

Az adományokat 0-14 éves korig várjuk,- játékot, isko-

lai eszközöket, bontatlan tisztálkodási szereket, cukorkát, 

élelmiszert stb.… minden olyan tárgyat, mely még szép, 

használható és működő- amivel szebbé lehetne tenni egy 

kisgyermek karácsonyát. Várunk továbbá olyan tartós élel-

miszereket is amelyekkel a rászoruló felnőtt lakosságot 

is megajándékozhatnánk. Ha csak egyetlen apróságot tud-

nak felajánlani, azt is hálásan fogadjuk. 

 

Kérjük, felajánlásukat ne csomagolják 

be! 
 

Amennyiben úgy érzik, hogy szeretnének segíteni a rászo-

ruló gyerekeknek, és családoknak, úgy kérjük, hogy az 

Önök által felajánlott ajándékokat szíveskedjenek a  

helyi önkormányzat irodájába eljuttatni (Márkó, 

Padányi Bíró Márton tér 5.) 2014. november 18- 

2014. december 13-ig. Szolgálatunk pedig továbbítja 

a rászoruló gyerekek részére. 

 

Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívásunk Önnél is tá-

mogatásra talál, ezáltal az idén több gyermeknek lehet 

örömteli karácsonya. 

 

 

Köszönettel és tisztelettel: 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

További információ: 88/503-740 20/398- 7384 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

