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MMárkói Tükör  
 

 

 

 

 

 

     Márkó Község Lapja               Márkóért együtt!                                     Megjelenik: havonta   

XXII. évfolyam 9. szám                                                          2015. augusztus 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
 

Tájékoztatjuk kedves tagtársainkat, hogy aki 
a Pannon Várszínház előadásaira bérletet 
szeretne vásárolni, azt szeptember 2-án tudja 
megtenni. A bérlet árát Kovács Károlyné 
Julikának kell befizetni (8000,- Ft). 
Kérjük a tagdíjak befizetését se felejtsétek 
el!  
 
Következő nyugdíjas összejövetelünk 2015. 
09. 02-án 17 órakor  lesz a Kulturális Köz-
pontban. 
Megünnepeljük az augusztus és szeptember 
hónapban névnapjukat ünneplő társainkat. 
 
Várjuk tagjainkat és leendő tagokat is! 
    

Egyesület elnöksége 

 

 
 
 
Az ebek kötelező veszettség elleni oltása: 
2015. szeptember 5-én, szombaton  
16.00 órától 17.00 óráig 
a Kulturális Központ (Márkó, Kálvária u. 6.) előtti 
parkolóban lesz. 
 
Pótoltás: 2015. szeptember 15-én, kedden 
17.00 órától 17.30 óráig lesz a fenti helyszínen. 
 
Az oltás díjtétele :  
● oltás:     3.500,- Ft/eb. 
● tabletta: 200,- Ft/db.  
(Testsúlyra vonatkoztatva 10 kg–ként 1 db. tablettát 
kell megvásárolni. ) 

 
 
 

 
Aki az oltásra nem tudja elhozni a kutyáját, előzete-
sen is kérheti a háznál történő beoltást a hivatalban. 
A háznál oltásért 500 Ft/udvar díjat kell pluszban 
fizetni  
(két vagy több eb esetén a kiszállás díjtalan.) 
 
Az oltásra az eb oltási könyvét feltétlenül hozza 
magával!  Az oltási könyv pótlása 500 Ft/db. 
 
Márkó, 2015. augusztus 24. 
 
                                         dr. Láng Zsanett

     jegyző 

 

SZENT MÁRK KARITÁSZ CSOPORT HÍREI 
 
A hittanos táborra pályázatot adtunk be, ahol örömünkre 
20.000 Ft értékben Erzsébet utalványt nyertünk, és ezzel a 
tábor étkezési költségeihez járulunk hozzá. A kellemes, 
hűs templomkertben a gyerekek tartalmas programok-
kal búcsúzhatnak a vakációtól. 
 
Az iskolakezdés segítéséhez 26 tanuló részesült pénzbeli 
támogatásban. A központi forráshoz a helyi csoport saját 
forrásból - a Karitász vásár pénzmaradványából - is hoz-
zájárult, hogy minél több segítséget nyújthassunk. 
 
Miután sokszor azok nem kérnek segítséget, akik a legin-
kább rászorulnak, kérem a kedves lakótársakat, hogy ha a 
környezetükben nehéz helyzetben lévő családról vagy 
egyedül  élő lakótársunkról tudnak, szóljanak, hogy segít-
hessünk. 

Migray Emődné 
 (06-20/482-57-54) 
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MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR PROGRAMJAI 
 
Nem múlt el a nyár varrás nélkül.  A Cserdülő tá-
borban irattárcát, a Márkói Németek és Magyarok 
Baráti Körének táborában baglyot varr-
tunk. Ezúton is köszönöm az ifjú foltvarróknak, 
hogy segítettek az egységcsomagok összeállításá-
ban.  
 
Augusztus elején az ifjú foltvarrókkal a pápai 
Kékfestő Múzeumba látogattunk el, ahol megnéz-
tük az "Álmaim Párnája" kiállítást. A 160 párna 
java részét magyar foltvarrók készítették, de a ki-

állítók közt ott voltak a Pápán tartózkodó NATO katonák családtagjai is. A múzeumban ezen kívül meg-
néztük a több mint 100 éves gépeket, megismertük működésüket, és feljutottunk a szárítópadlásra is. Az 
ifjú foltvarrók a nagy hőség ellenére is nagy érdeklődéssel vettek  részt a kiállításon. 
 
Augusztus 22-én a Magyar Foltvarró Céh országos és nemzetközi kiállítását néztük meg Pécsen. Erre a ki-
állításra amerikai, finn, japán és svéd foltvarrók is elhozták legszebb munkáikat. Magyarországon jelenleg - 
a márkóival együtt - 43 csoport foglalkozik a foltvarrással. Jó volt köztük lenni, és az egészet egy-
ben áttekinteni. 
 

Migray Emődné 

Steixner István Német Nemzetiségi  
Egyesület  

 
Az év első felében végzett szorgalmas munka után 
július 11-én kirándulni voltunk Szentendrén. Egy 
kis nehézségbe ütköztünk, hisz épp azon a napon 
volt a város főterén az altiszt avatás, így kissé kö-
rülményes úton tudtuk megközelíteni a Kovács 
Margit Múzeumot és a Szerb templomot. Délután 
a Skanzenben örömmel csodálkoztunk rá hazánk 
megőrzött, összegyűjtött építészeti és kulturális 
emlékeire. A falunapon jó érzés volt a hazai kö-
zönséget megörvendeztetni dalainkkal. A követ-
kező feladatunk a szeptemberben megrendezésre 
kerülő nemzetiségi napra való felkészülés lesz. 
Mindenkit szeretettel várunk. 
 

Vojtsné Szabó Andrea 

IV. Márkói Cserdülő Népzenei  
és Hagyományőrző Tábor 

 
Az idei évben már 4. alkalommal vehettek részt a 
gyermekek a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 
nyári napközis táborában. A Márkói Római Katoli-
kus Egyházközség épületében megtartott 1 hetes 
program ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlott. A 
résztvevők nagyrészt a helyi néptáncos gyermekek 
soraiból kerültek ki.  

A július 20. és 24. között, 8-16 óráig tartott tábor 
első napja a csapatépítés szellemében telt. A 38 
gyermek 4 csapatban, fiatal csapatvezetők segít-
ségével és felügyeletével elsőként csapatnevet és 
csatakiáltást talált ki magának. A délelőtt folya-
mán csapatonként eltérő színű kendőket batikol-
tunk, délután, a táncpróbát követően pedig egy 
népi játékot, a csülközést próbálhatták ki a gyere-
kek.  
 
Kedden Herendre utaztunk, ahol játékos körsétát 
tettünk a Minimanufaktúrában és a Porcelánmú-
zeumban, majd jelképes ajándékaink átvétele 
után a „szökőkút” vizében frissült fel kis csapa-
tunk. A nagy hőségben tikkadtan és éhesen indul-
tunk a Paletta Étterem hűs ebédlőjébe. A finom 
ebéd után fagyira invitáltuk meg a táborozókat, 
majd kis pihenőt követően indultunk haza.  
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Márkón, a táborhelyen hamarosan megkezdődött a 
Márkófolt Varrókör által szervezett játszóház, ahol 
bagoly pénztárcákat készítettek a szorgos kezek.  
 
Szerdán sok tánc, ének és labdajátékok kötötték le a 
gyermekek energiáit, illetve a Csalán Egyesület jó-
voltából környezetvédelmi játékokkal fejleszthették 
tudásukat. Délután rajzoltak, színeztek és gyöngyöt 
fűztek a gyerekek, majd a Nyírettyű Zenekar közre-
működésével szervezett hangszerbemutatón vehet-
tünk részt. 
 
Csütörtökön a Bakonyba indultunk kirándulni. Vo-
natpótló autóbusszal jutottunk el Vinyére, ahol kis 
pihenő, játék és frissítő után kellemes sétát tettünk a 
Cuha völgyébe. A rekkenő hőségben vidáman szelte 
át népes csapatunk a patakmedret, s a gyerekek lel-
kesen fröcskölték egymást az enyhet adó hűvös víz-
zel. Egy nagyon kedves buszsofőr segítségével ha-
mar hazajutottunk, s a táborhelyen pizzával, majd 
dinnyével enyhítettük éhségünket.  
 
A kirándulás fáradalmait kipihenve hamarosan el-
kezdtük az estére való készülődést, hiszen ezen a 
napon késő éjszakába nyúló programmal vártuk a 
gyermekeket. A sátrak felverése után meggyújtottuk 
a tábortüzet. Szalonnát és virslit sütöttünk, majd 
énekeltünk, játszottunk együtt a tűz körül. A sötéte-
dés beálltával azonban hamarosan elindultunk a Ká-
polnához, ahol Ladányi Tamás távcsöves csillagá-
szati bemutatóval várta a táborlakókat. Végül meg-
tartottuk az elmaradhatatlan rókavadászatot, sok cu-
korral, csokoládéval gazdagítva a fáradt, de lelkes 
kis csapatunk tagjait. Ezen az estén az iskolás gyer-
mekek ott aludtak a táborban. 
 
 

A péntek reggel a hosszúra nyúlt éjszaka után las-
san és fáradtan indult, de a reggeli kakaós csiga és 
a labdajátékok visszahozták az elveszett energiá-
kat. Ezen a napon is két táncpróbán vehettek részt 
a gyerekek, majd pedig a délutáni záróbulira ké-
szülődtek. Erre az eseményre a szülőket és hozzá-
tartozókat is meghívtuk, akik megnézhették a csa-
patok előadásait, majd a táborlakók a hét folyamán 
tanult táncokat, énekeket mutatták be Sanci vezeté-
sével, a Tükrös Zenekar kíséretével. A táborlakók 
személyre szóló oklevelet és fényképeket kaptak, s 
végül tortával ünnepeltük a sikeres hetet. Az est 
további részében táncházzal vártuk a fáradhatatlan 
táborlakókat és hozzátartozóikat.  
 
Ezúton köszönjük a szülőknek a bizalmat és a sok 
finom süteményt ill. gyümölcsöt, a gyermekeknek 
a lelkesedést és kitartást, a tábor szervezésében és 
lebonyolításában résztvevők segítségét, Bene 
Zsoltné Gráczki Veronika, Bachstetter Dóra, 
Dodog Anett, Kalamász Éva, Nagy Alexandra, Po-
lányi Petra, Tál Fatime, Tóth Bálint és persze Sza-
bó Sándor 1 hetes odaadó munkáját, a Márkói Ró-
mai Katolikus Egyházközségnek a plébánia hasz-
nálatának lehetőségét, valamint Márkó Község Ön-
kormányzatának támogatását.  
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Márkói Falunap 
 
Az eddigi évektől eltérően, idén a falunapi program-
jainkat már nem egy, hanem két napon bonyolítot-
tuk le. Július 3-án, pénteken első alkalommal ren-
deztük meg az utcák versenyét. A csapatok vicces 

feladatok keretében többek között kötélhúzásban, 
patkódobálásban, szalmabála-gurításban és zsákban
-futásban mérhették össze ügyességüket. A délután 
nagyon jó hangulatban telt, mindenki lelkesen vetet-
te bele magát a versengésbe. Győztes utcát nem 
avattunk, mindenki nyert, aki ott volt a programon. 
A résztvevő gyerekek, a csapatok többi tagjának 
köszönhetően egy Sobri Jóska Kalandpark belépő-
vel gazdagodtak. Ezúton is köszönjük Albert Szilvi-
ának a szervezést és a lebonyolítást. Szeretnénk, ha 
a későbbiekben hagyománnyá válna ez a mókás 
megmérettetés.  
 

Másnap, augusztus 1-én, szombaton folytatódott a 
falunapi programok sora. Délelőtt két helyszínen 
zajlottak az események. Reggel 8 órától a sportpá-
lyán az utcafoci bajnokság vette kezdetét. A fiúk 
„vérre menő” küzdelmet folytattak a győzelemért. A 
győztes csapat a Kálvária utca lett, a legjobb kapus-
nak járó címet Molnár Viktor és Gyurmánczi Ro-
land nyerte el. Gólkirályt Kozma Bélából avattunk, 
a tizenegyes rúgó verseny győztese Jakab Csaba és 
a legfiatalabb játékos Ticz Ádám lett. Köszönjük 
nekik és a szervezőknek, Tál Ginának és Szalai Sza-

bolcsnak a hősies helytállást. 
A másik helyszínen, a Kulturális Központnál 9 órá-
tól kezdődött a rendezvény. A gyerekeket két lég-
vár, arcfestő, lovaglás és rodeó bika várta. A lova-
goltatást Böröcz Kata és Tóth Bálint segítette. 10 
órától a Herendi Modellező SE és márkói modelle-
zők bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők, és 
próbálhatták ki az általuk hozott szimulátort. A 
Márkó Kvíz kitöltésével a lakosok felmérhették, 
hogy mennyire ismerik kis falunkat. A Nagy Zsuzsa 
által összeállított kérdéssor mindenkin kifogott, teli-
találatos nem volt, viszont sok, majdnem tökéletes 
megfejtés érkezett be. A 13 találatos megfejtésekért 
tíz ember vehette át jutalmát. A versengés a főző-
verseny keretein belül is folytatódott. A hátsó ud-
vart betöltötte a vadból készült ételek finomabbnál 
finomabb illata. Első helyen holt verseny alakult ki 
a 3 üstös csapat és a Mancika csapat között. Máso-
dik helyen „Király” és alattvalói, harmadik helyen 

pedig a Violák csapata végzett. Külön köszönet 
Kiss Jánosnak és Pető Flóriánnak a falu lakossága 
számára készített finom pörköltért és a Nyugdíjas 
Klub tagjainak a tálalásért. 
A nap folyamán lehetőség volt az óvoda támogatá-
sára, melyért köszönetképpen a szülői munkaközös-
ség tagjai finom süteményt kínáltak a felajánlóknak. 
Nagy örömükre folyamatos sorban állás volt a sütis 
pultnál. Köszönjük a falu lakóinak a támogatást és a 
szervezőknek, Bere Viktóriának és Fenyvesi Andre-
ának a sok munkát. 
A frissítőket egész nap a Levendula Kávézó és Cuk-
rászda biztosította. 
 
A délutáni programot 15 órakor Hartmann Antal 
polgármester úr köszöntő szavai nyitották meg. Ezt 
követően a tavaszi Járási Szavalóverseny résztvevő-
je, Zsirai Kata Várnai Zseni – Szerelem című versét 
adta elő, majd a Steixner István Német Nemzetiségi 
Egyesület Énekkarától sváb dalokat hallhattunk. A 
hangulatot a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes gye-
rek és felnőtt táncosai pörgették fel. Kis szünet után 
Burián András Heltai Jenő – Szabadság című versét 
szavalta el. A vers magasztos hangulatát fokozta a 
Márkó Község Díszpolgára és Márkóért Érdemérem 
kitüntetések ünnepélyes átadása.  



5 

 Márkóért Érdemérem kitüntetésben részesült 
Migray Emődné, a Márkófolt Varrókör Egyesület és 
a Szent Márk Karitász csoport vezetője és Enyingi 
Mihály keramikus. Posztumusz Díszpolgári címet 
kapott Bakonyi-Bauer János, Somhegyi Heizer Mi-
hály és Márton Antal. A Márkó Díszpolgára címet 
Magasházi János, a Steixner István Német Nemzeti-
ségi Énekkar harmonikása kapta. A településünk 
fejlődéséért végzett kiemelkedő munkájukért ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani. A Márkói Tükör 
későbbi számaiban részletesen beszámolunk tevé-
kenységükről. 
 
A díjátadó után a közönséget Juhász Marcell Arany 
Varázspálcás bűvész varázsolta el lehengerlő trükk-
jeivel. Interaktív műsorával a gyerekek és felnőttek 
kedvencévé vált. Majd a Márkói Kamara Tehátrum 
előadásában Rejtő Jenő – Herkules bonbon című 
komédiáját tekinthettük meg. A rengeteg nevetéstől 
szem nem maradt szárazon. A napi versenyek ered-
ményhirdetése után Kiss Anna és Polányi Luca elő-
adásában népdalokat hallhattunk. A falunap sztár-
vendége a Hollywoodoo Zenekar volt. Egy órás élő 
koncertjükkel fergeteges hangulatot teremtettek. Az 
est záróakkordjaként a Lego Zenekar közreműködé-

sével hajnalig mulathattunk. 
Ezúton is köszönjük mindazoknak a segítségét, akik 
bármilyen formában és mértékben munkájukkal 
vagy támogatásukkal hozzájárultak a falunap sikeré-
hez.   
Reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan színvonalas 
rendezvénnyel tudunk kedveskedni az érdeklődők-
nek.  

 
* * * 

 
Márkó Kvíz megoldások 

 
 1: Melyik négy település, illetve puszta tekinthe-
tő településünk ősének? 
2. Bere, Szentmárk, Endréd, Mesteri 
  
2: Hány hölgy tagja van a falu képviselő-
testületének? 

2. 3 
  
3. Mi a MárkóFolt Varrókör Egyesület jelmon-
data? 
1. “Szabj pontosan/Vasalj gondosan/Bonts boldo-
gan/S szívedben felragyog az alkotás adta szabad-
ság” 
  
4. Miről kapta nevét a márkói horgászegyesület? 
x blinkerről 
  
5. A rendszerváltás után megválasztott polgár-
mestereknek időrendi sorrendben melyik a he-
lyes felsorolása? 
1. Migray Emőd, Kardos János, Szabó Gyula, Hart-
mann Antal 
  
6. Mi volt Lenkén a jeges Dunában? (Tavaly fa-
lunapi színdarab.) 
1. Gyöngysor 
  
7. Három kilátót láthatunk Márkóról. Hogyan 
nevezték el őket? 
1. Vitéz Bertalan Árpád kilátó, Fekete István kilátó, 
Cholnoky Jenő kilátó 
  
8. Hány láb dobbant egyszerre, ha minden Cser-
dülő, a minitől a felnőttig a színpadon van? 
1. 160 
  
9. Miről-kiről van elnevezve a Mesteri utca? 
2. Egy, a török időkben elpusztult környékbeli falu-
ról 
  
10. Milyen színű a településünkön áthaladó turis-
ta út? 
1. piros 
  
11. Mióta anyakönyveznek templomunkban? 
1. 1743 
  
12. Melyik földrajzi tájegység része községünk? 
2. Veszprém-Devecseri árok 
  
13. Milyen növény található Márkó címerében? 
2. Lombhullató fa 
  
13+1 Melyik utcarész ragadványneve a 
“Gatyaszár” utca? 
1. Petőfi utca eleje 
  
Helyes megfejtők: 
13+1 nem volt 
13: Fehér Katalin, Peremi Sándor (Tál Sanyi), Ko-
csisné Pfeifer Éva, Kocsis László, Kiss Barnabás, 
Mária László (Ádám, Kata), Csöröge Ödön (Lakner 
Tóni), Szabó Roland, Máriané Pfeifer Ágnes, Kővá-
ri László 
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MMárkói Tükör 
Márkó Község lapja 
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 
www.marko.hu 

 

 

 
A Levendula Kávézó és Cukrászda az elmúlt hóna-
pokban gyűjtőakciót szervezett a Márkói Német 
Nemzetiségi Óvoda javára. Az „Aprót az Aprósá-
goknak” elnevezésű gyűjtés célja Bartos Erika: Bo-
gyó és Babóca című könyvsorozatának megvásár-
lása volt. A kezdeményezésnek köszönhetően, lakó-
társaink lelkes támogatásával 17.450,- Ft gyűlt ösz-
sze, melyet ezúton is köszönünk a szervezőknek és 
a támogatóknak egyaránt. 

Sikeres volt a sütivásár 
 

Harmadik alkalommal szervezte meg az óvoda szü-
lői munkaközössége Bere Viktória vezetésével a 
jótékonysági süti vásárt. Próbáltunk némi újdonság-
gal előrukkolni, így az óvoda logójával ellátott 
hűtőmágnest és pólót is vásárolhattak a falunap 
résztvevői.  A sütik és a limonádé mellett helyben 
sütött  gofrival bővítettük a kínálatot. Köszönet illet 
mindenkit, aki sütemény készítésével, az adomány-
gyűjtés szervezésében illetve lebonyolításában való 
aktív részvétellel, vagy pénzadománnyal hozzájá-
rult a szép eredményhez. Az így befolyt összeget 
igyekszünk ismét oly módon felhasználni, hogy 
abban minden kis ovisunk örömét lelje. 

Tisztelettel köszönjük Szabó Ivett kezdeményezé-
sét, melyet „Aprót az Apróságoknak” szlogennel 
indítottak a Levendula fagyizóban! Az aprópénz 
gyűjtését „Bogyó és Babóca” könyvsorozat vásárlá-
sára szervezték. Több mint 17.000-Ft jött össze, 
melyből még szeptemberben beszerezzük a kicsik 
körében népszerű meséskönyveket. 

Fenyvesi Andrea 

* * * 

AEROBIC ÉS JÓGA 
 
Szeptembertől újra indulnak, illetve folytatódnak 
a rendszeres foglalkozások Márkón, a Kulturális 
Központban.  
Az aerobicosok a nyárra sem szüneteltették a tor-
nát. Szeptembertől továbbra is várják a mozogni 
vágyókat hétfőnként 18.45-től. 
 
Az Etka jóga foglalkozások szeptember 7-én in-
dulnak szintén hétfőnként 18 órai kezdettel. 
 
Szeretettel várják a régi és új tagokat is! 

* * * 

SZÜRETI FELVONULÁS 

Szeptember 12-én, szombaton ismét részesévé 
válhat településünk a bándi szüreti felvonulás szí-
nes forgatagának. A már hagyományosan meg-
rendezendő esemény 13 órakor veszi kezdetét 
Bándon, s a lovasok, lovaskocsik és traktorok me-
nete kb. 13.30 perckor érkezik a Márkói Csárda 
épülete elé.  A felvonulást táncaival színesíti a 
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes felnőtt csoport-
ja, melyhez a Mészáros Zenekar húzza a talpalá-
valót.  A felvonulók idén Márkó utcáin is végig-
mennek. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

NÉMET NEMZETISÉGI  
FESZTIVÁL 

 
A Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. szeptember 19-én tartja az idei Német 
Nemzetiségi Fesztivált. A részletes programról 
a későbbiekben adunk tájékoztatást. 


