Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIII. évfolyam 10. szám
Márkóért együtt!

2016. október

Hírek
Az elmúlt hónapban megvalósult
a Belügyminisztérium által az
önkormányzatok feladatellátását
szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat segítségével
(11,25 millió Ft), önkormányzati
önerő
(3,75
millió
Ft)
felhasználása mellett elvégzett
járda– és útépítési beruházás. A
fejlesztés a Petőfi utca alsófalusi
részének temető oldali szakaszát,
a Petőfi és Vasút utca bakterház
felőli oldalán található járdaszakaszt, illetve a Kőhát és Vadvirág utcákat érintette. Az építkezések által érintett helyeken az
árok és a járda közti rész rendbe-

tételét, füvesítését az időjárás
függvényében a közeljövőben
végezzük.
A Petőfi és Bakonyi utcában a
közművek kiépítése által keletkezett bemélyedések javítása megtörtént, és így a közlekedés biztonságosabbá vált. A Kálvária
utca jövő évi aszfaltozásánál
ugyanezen javítások a Mesteri
utcában is megvalósulnak majd.
Önkormányzatunk már az idén
megkezdte a jövőre tervezett fásítási programját, melynek keretében facsemetéket ültettünk a
régi 8-as mellett, a játszótér körül és azon belül, illetve az óvoda
mellett is.
Október 8-án, a vasárnapi szent-

mise keretében Vasáros József
kanonok úr felszentelte az Emberi Erőforrások Minisztériumától
a Nemzetiségi Önkormányzat
részére megítélt támogatással a
templomkertben felújított kőkeresztet. Ezután az I-II. világháborús emlékmű megáldására került
sor. Az eseményeket a Steixner
István Német Nemzetiségi Énekkar német dalokkal kísérte.
Aki szeretne dolgozni, de nem
talál magának munkát, regisztráltassa magát a munkaügyi központban, majd jelentkezzen a
Márkói Közös Önkormányzati
Hivatalban. Önkormányzatunk
lehetőség szerint munkát biztosít
számára.
Hartmann Antal
polgármester

Tisztelt Márkóiak!
Tisztelettel meghívom Önöket Márkó Község Önkormányzata

2016. október 25-én, 17 órai kezdettel a
Kulturális Központban tartandó közmeghallgatására.
Napirend:
1.
Rendőrségi konzultációs fórum
2.
Hartmann Antal polgármester beszámolója
3.
Lakossági kérdések
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester
sk.

dr. Láng Zsanett
jegyző
sk.
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Márkó SE Hírei
A bajnokság 5. fordulójában
Olaszfalu csapatát láttuk vendégül. A mérkőzésen nem sikerült
fejben is a pályán lenni, csak testben, így nem tudtunk győztesen
levonulni a párharc végén a pályáról, 2:0-ás vereséget szenvedtünk.
A következő héten Alsóörsre látogatott csapatunk. A bajnokság
során először találkoztunk olyan
csapattal, aki tavaly nagy harcban
volt a dobogós helyezésért. Egy
fordulatos mérkőzésen végül 4:3as győzelmet arattunk, és 3 ponttal tértünk haza. Gólszerzők:
Kneisz Bence, Bazsó Renátó 2
illetve Beke Oszkár. A győzelem
örömét beárnyékolta Kozma Béla
Imre kiállítása, ami fegyelmezetlensége miatt történt. Elsőre elég
súlyos, 8 meccses eltiltást kapott,
a napokban folyik a fellebbezés.
Bizakodunk a minél nagyobb
enyhítésben.
A 7. fordulóban Csetény csapatát
fogadtuk. Úgy gondoltuk, hogy
könnyed győzelem születik, ám

ezt a Csetény megcáfolta. Nehezen, de sikerült megnyernünk a
találkozót 2:1-re. Gólszerzők:
Beke Oszkár ill. Kneisz Bence.
Úgy gondolom, hogy ezen a
meccsen sem sikerült a maximumot nyújtanunk, tudása alatt játszott a csapat.
A következő fordulóban Eplénybe utaztunk. Ellenfelünk a tavalyi
szezonhoz képest sokat erősödött,
ezért nehéz meccsre készültünk.
Végül hátrányból fordítva, 4:2-es
sikert arattunk. Gólszerzők: Beke
Oszkár, Kneisz Bence ill. Zagyva
András 2.
A következő hetekben a bajnokság erősebb csapatai ellen lép pályára együttesünk, ezért szeretnénk megkérni minden sportked-

Novemberi összejövetelünk november 9-én 15
órakor lesz (délután 3-kor)!!!
Meghívott vendégünk Dr. Novográdecz Csaba
háziorvosunk. A megszokott időponttól való eltérés a doktor úr elfoglaltsága miatt alakul így. Kérünk mindenkit az időpont betartására!

Inzsöl János
játékosedző

Kedves Barátaink, Támogatóink!

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Nagy örömünkre egyesületünk létszáma 1 fővel
bővült, ezúton is köszöntjük Egyed Paulát közöttünk. Kívánjuk érezze nagyon jól magát velünk!

velőt, hogy látogasson ki a mérkőzéseinkre és szurkoljon a csapatunknak.
9.forduló Márkó SE - Nagyesztergár Bakonyablak SE 2016.10.22 Szombat 15:00
10.forduló Várpalota BSK - Márkó SE 2016.10.29 Szombat 13:30
11.forduló Márkó SE - Felsőörs
IKSE 2016.11.05 Szombat 13:30
12.forduló Hajmáskéri SE- Márkó SE 2016.11.13 Vasárnap
13:00
13.forduló Márkó SE - Bakonybél SZSE 2016.11.19. Szombat
13:00

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az
elmúlt évben adójuk 1 %-ával támogatták egyesületünket.

2016-ban a 2015. évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból 200.111,- Ft-ot/ kétszázezer-száztizenegy
forintot/ kaptunk, amit működési költségeink pótlására, további fejlesztésekre használunk fel.
Köszönjük!
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
Madarász Péter
Elnök
Adószám: 18285044-1-19

Szeretettel várjuk tagjainkat és leendő tagokat is!
Elnökség
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LOMBHULLATÓ
JÁTSZÓHÁZ

2016. október 6-án játszóházat tartottunk a Márkói
Könyvtár szervezésében. A
program során a gyerekek
az
ősz
jegyében
dekorgumiból alkothattak
színes ajtódíszeket, pónilovas és focilabdás faliórákat,
illetve a nagyobbak és kitartóbbak újságpapírból csavart falióra készítésébe is

belekezdhettek. A kézműves foglalkozások közt minden korosztály megtalálta a
számára érdekes elfoglaltságot, sőt, a kicsik mellett néhány szülő is kedvet kapott
az alkotáshoz.
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében valósult
meg.
Ezúton is köszönjük a
könyvtár támogatását, mely
lehetővé tette e színvonalas
rendezvény megvalósítását.
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„Négy évszak túra”
A Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület szeretettel meghívja
Önt és kedves családját egy izgalmas őszi túrára a Papod hegy tetején álló Vitéz Bertalan Árpád
kilátóhoz 2016. október 29-én,
szombaton.
A túrára családokat, gyermekeket, fiatalokat várunk, hogy
együtt vághassunk neki Hárskút
határából a kilátóhoz vezető útnak, s gyönyörködhessünk az
őszi erdő szépségeiben.
Ez a túra a 2. állomása a „Négy

évszak túra” programsorozatnak,
mely a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 pályázaton belül kerül megvalósításra.

Visszaérkezés 14 óra körül.
Szeretettel várunk mindenkit!!!
Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület

Nyáron az V. Cserdülő Tábor keretében már jártunk a gyerekekkel a Miklós Pál hegy tetején álló
Majer Antal kilátónál.
A hárskúti temetőnél találkozunk
9 óra 50 perckor. A busz 9.25-kor
indul Márkóról.

Pályázati felhívás
Gyűjtőmunka a márkói iskoláról
Márkón már több, mint két évtizede nem működik iskola. A régi iskola emlékét jó lenne megőrizni, minél
több személyes történetet, képanyagot összegyűjteni a régi időktől egészen az iskola megszűnéséig. A naplókon, hivatalos dokumentumokon túl is izgalmas egy iskola élete. Szeretnénk, ha ennek összegyűjtésében,
megőrzésében interjúkkal, képekkel, dokumentumok gyűjtésével és digitalizálásával a gyermekek és fiatalok is részt vennének.
Ennek érdekében a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület pályázatot hirdet a következő kategóriákban:
I. kategória: általános iskolás gyermekek számára
1. Fényképek gyűjtése a márkói iskola életéről. A fényképen kérjük megjelölni, mikor készült (évszám),
milyen eseményen, kik láthatóak rajta. (Minimum 2 esemény fényképes bemutatása)
2. Szülők, nagyszülők emlékeinek lejegyzése nagyon szép kézírással, vagy számítógéppel. (Minimum 5
oldal)
II. kategória: 7. – 8. osztályosok és középiskolások számára
1. Esszé írása a márkói iskola életéből, történetéről, képekkel, s ha lehet levéltári dokumentumokkal is
alátámasztva. Esszé terjedelme minimum 10 gépelt oldal. Képeket mellékletbe kérjük, képaláírással. Digitalizálásban, szerkesztésben segítünk.
2. Interjúk készítése diktafonnal, és azok lejegyzése. Egy pályamunka minimum 40 perc felvételt kell,
hogy tartalmazzon.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. március 31.
Pályamunkákat digitálisan a iphigenia.aulis@gmail.com email címre, és nyomtatva egyesületünk székhelyére—Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület: 8441 Márkó, Viola u. 5/E.- kérjük benyújtani.
A legszebb, legértékesebb munkákat beküldők jutalomban részesülnek. Ha elegendő anyag gyűlik össze,
akkor kiadvány készülhet belőle, amelyben minden résztvevő gyermek nevét szerzőként feltüntetjük.
Segítséget nyújtunk: a 06 70 236 18 35-ös telefonszámon, emailben: iphigenia.aulis@gmail.com.
Merjétek megszólítani szüleiteket, nagyszüleiteket, a körülöttetek élő idősebb embereket!!!
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Idősek világnapja
Idén sem feledkeztünk el kis településünk idős lakóiról. 2016. október 3-án, hétfőn az Idősek Világnapja alkalmából egy kellemes
délutánt tölthettek el a Kulturális
Központban.
A rendezvényt Hartmann Antal
polgármester úr nyitotta meg az
időseket méltató, köszöntő szavaival. Ezt követően Kiss Barnabás

és Polányi Levente előadásában
hallgathattuk a nagyapa és
kisunokája párbeszédét. Ezután a
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes Apró talpak és Csicsergő Csemeték csoportjai varázsolták el a
közönséget táncaikkal. Az előadások között Molnár Gréta és
Madarász Dániel szavalatát hallhattuk, majd a Márkói Kamara
TehátRum előadásában a Hófehérke és a hét törpe című kabaré-

jelenetet láthattuk Az est fénypontja Leblanc Győző és Tóth
Éva zenés operettelőadása volt. A
műsor után sokan ott maradtak
még egy kis közös beszélgetésre.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a fellépőknek a részvételt. Reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát és a következő évben az
ideinél többen látogatnak el programunkra.

Nemzetiségi hírek
Zászló, kereszt és
emlékmű szentelés
2016. október 9-én a 11.30 ór ás
szentmiséhez kapcsolódva tartottuk a német nemzetiségi zászló,
a templomkertben a nemzetiségi
önkormányzat által felújított kőkereszt, továbbá a már kói önkormányzat által felújított I. és II.
világháborúban elhunytak emlékére állított hősi emlékmű felszentelését.
A német nemzetiségi zászlót
Libis Józsefné, márkói lakótársunk készítette és ajánlotta fel. A
német nemzetiségi önkormányzat
zászlóanyának kérte fel Hartmann Antalnét, aki elfogadta ezt
a tisztséget.
A Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar a szentmisén résztvevőkkel együtt a nemzetiségi

zászló, a kőkereszt, valamint az I.
és II. világháborúban elhunytak
hősi emlékművének felszentelésnél német nyelvű dalokat is énekelt. Az emlékműnél Hartmann
Antal polgármester rövid megemlékező beszédet mondott.
Kirándulás a Dunakanyarba

A Német Nemzetiségi Önkormányzat egy kirándulás szervezésével köszönte meg a településünkön, különböző csoportokban
tevékenykedők munkáját, akik
szervezik és aktívan részt vesznek a település és a nemzetiség
rendezvényein, tevékenységükkel
gazdagítják falunk kulturális életét.
Hosszas tervezés után 2016.
szeptember 24-én „csaptunk a
lovak” közé és indultunk
„hódító” utunkra. Az egész napos
kirándulás legnagyobb botlása az
volt, hogy az egyik kiránduló
„lova” reggel nem „nyerített” fel
és a lovasnak 49 aggódó szempár
kíséretében futva kellett megtenni
az utat, hogy ne késse le az indulást.
Úticélunk első állomása a Solymáron található Bauernhaus volt.
A teljesen felújított sváb házat
Hartmann Hellebrandt Hilda mu5

tatta be. Gyűjteményük megtekintése során felelevenedtek bennünk a gyermekkori emlékek,
nagyszüleink, szüleink és sokunknak az egykori saját berendezési tárgyaink, használati eszközeink. A ház különlegessége,
hogy napról napra megtelik élettel. Például a múzeumpedagógiai
órák keretein belül a gyerekek
ismeretszerzése az eredeti helyszínen, viseletben, korfelidéző
játékok segítségével élményszerű. Megemlíteném Milbich Jánosné Taller Marika nénit, aki a baba
-mama klubnak, a solymári óvodának és egyéb szervezett foglalkozásokon tanítja a német és sváb
énekeket, mondókákat, kiolvasókat. A településen működik német nyelvű színjátszó csoport,
énekkar, tánccsoport és zenekar.
Ígéretet kaptunk arra, hogy meghívásos alapon településünk rendezvényein örömmel részt vesznek a jövőben.
Következő úti célunk Visegrádon a Királyi Palota volt. A nagy
létszámra való tekintettel a tárlatvezetéshez a csoportunkat ketté
„szakítottuk”. A palota története
1323-ban kezdődött, amikor Károly Róbert a királyi udvart ide
helyezte. A palotán belül a kiállítótermek és a kőtár különböző
korokból származó emlékeket

mutattak be. A palota leghíresebb
dísze a Herkules-kút. Itt támadt
Zách Felicián a Királyi családra,
aminek a királynő ujjai estek áldozatul, a Zách családot pedig
kiirtották. Ebbéli bánatunkat borba szerettük volna fojtani, de sajnos nem sikerült. A mondák szerint az Oroszlános kútból valamikor bor folyt, de mára már kiapadt, ezért „egy házzal tovább
álltunk”.
Esztergomban a Keresztény Múzeum gyűjteményét tekintettük
meg, mely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye.
Több évszázad emlékeit őrzi. Ízelítőt kaptunk a 12-20. századi festészet, szobrászat, iparművészet,
fémművesség csodálatos munkáiból. A 15-16. századi magyar táblaképek és faszobrok gyűjteménye kiemelkedő jelentőségű.
Simor János múzeumalapító érsek és Ipolyi Arnold püspök egyházmegyéjük területén gyűjtötték
össze a középkori oltárképeket,
szárnyas-oltárokat, szobrokat. A
tárlatvezető részletesen ismertette
a késő gótikus magyar festészetet
és szobrászatot. A kor emberábrázolását, az arcokon megjelenő
érzelmek megnyilvánulását és
azt, hogy milyen technikával készítették az ikonokat, oltárképeket. Új élményekkel gazdagodva
folytattuk utunkat.
Kicsit korán érkeztünk Tarjánba,
a vacsora helyszínére, ezért újra
útra keltünk két csoportban. Az
egyik csoport a tarjáni templomot, a másik a kálváriát tekintette
meg. Éhesen és fáradtan érkeztünk az Öreg Favágó kocsmájába.
A finom bajor vacsora során
szomjunkat, éhségünket oltva jó
kedvvel elevenítettük fel a nap
eseményeit, melyhez kapcsolódva sokan fűzték hozzá saját, régen átélt emlékeiket, történeteiket
is. De sajnos egyszer minden véget ér, és elérkezett a hazaindulás
órája. A jókedv, vidámság a visz-

szafele vezető úton is megmaradt.
Ahogy szállt a nóta a buszon, sajnos olyan gyorsan „szállt” a busz
is. Hazaérve Márkóra úgy éreztük, a busznak el kellene mennie
még egy fordulóra, mert nagyon
sok nóta volt még a tarsolyunkban.
Köszönjük, hogy elfogadtátok a
meghívásunkat és együtt lehettünk veletek.

XVI. Német Nemzetiségi
Fesztivál
A XVIII. században Padányi Bíró
Márton püspök és a veszprémi
káptalan német telepeseket hívott
erre a vidékre, akik megalapították és felépítették Márkót. Őseink
hétköznapjait és ünnepeit végigkísérte a játékos mondóka, az
ének, a tánc, a zene, ami ránk hagyományozódott. Ezt szeretnénk
megőrizni, továbbadni, valamint
más települések kulturális örökségét megismerni és a sajátunkat
megismertetni. A különböző rendezvények erre nagyon jó lehetőséget biztosítanak. A Kulturális
Központban 2016. október 8-án
16 órai kezdettel a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat XVI. alkalommal r endezte
meg a Német Nemzetiségi Fesztivált. A r endezvényt Pataki Mihály elnök nyitotta meg, majd
Pillerné Fódi Ilona Erzsébet
mondta el ünnepi beszédét. A
műsort Hajdú Dzsenifer és
Naményi Viktória, a Lovassy
László Gimnázium 9. osztályos
tanulói vezették le magyar és német nyelven. A fogadó zenét a
Heimattöne Kapelle zenekar
szolgáltatta, ezzel megalapozva
az egész rendezvény hangulatát.
Így ízelítőt kaptunk a svábbál zenei kínálatából is.
A színpadi műsort a Márkói Német Nemzetiségi Óvodába jár ó
gyerekek táncával nyitottuk.
Nemcsak az óvodások érezték jól
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magukat, hanem a nézők is élvezték a műsorukat, mivel vastapssal
jutalmazták a gyermekeket. Az
önkormányzat egy kis csomaggal
kedveskedett az óvodásoknak.
Márkó a veszprémi Dózsa
György Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
oktatási körzetébe tartozik. A
márkói gyerekek aktívan részt
vesznek a Maiglöckchen Gyermektánccsoportban. Az iskola
évente egy alkalommal Márkón is
bemutatja műsorát (2015-ben az
adventi koncerten betlehemes
játékot láthattunk tőlük).
A Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
énekkara a nézőket is megénekeltette, mivel több dalukat ismerték. A nemzetiségi fesztiválon
ének- és tánctudásukkal bizonyította az óvoda és mindkét iskola,
hogy megőrzi és tovább is adja a
hagyományokat.
A környező települések nemzetiségi csoportjai a rendezvényeink
rendszeres résztvevői. Ebben az
évben a herendi Német Nemzetiségi Dalkör hozta el települése
német nemzetiségi örökségének
egy kis részletét. Nagy örömünkre az esti svábbálon is részt vettek. A dalkörrel már korábbi rendezvények alkalmával kialakított
kapcsolatot még szorosabbra fűztük. A rendezvények lehetőséget
nyújtanak arra is, hogy gazdát
cseréljenek a kották. Az énekkarok szívesen dalolják más települések énekeit.
Magasházi János, Már kó díszpolgára, a Steixner István Német
Nemzetiségi Énekkar és a városlődi általános iskola kamarakórusának harmonikása gyönyörű harmonikajátékával varázsolta el a
közönséget.
A Márkói Kamara TehátRum
Színjátszó Egyesület A Tacskó
című kabaréjelenettel szakította
meg a német nemzetiségi műsort.
A jeleneten jókat derült a közönség.

A tréfás jelenet után folyatódott a
nemzetiségi műsor a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar dalaival.
Az énekkar 15 éves fennállása
alkalmából az önkormányzat köszöntötte és megajándékozta 1-1
kristályvázával az énekkar kar nagyát Pfeiferné Takács Hajnalkát, Magasházi János har monika kísérőt, továbbá az énekkar
volt Jung Márta és jelenlegi vezetőjét Vojtsné Szabó Andreát, valamint márkói címert ábrázoló
kitűzővel az énekkar i tagokat.
Megköszönte Dózsa Éva, Kővári
Lászlóné, Lakner Antal, Szabó
Gyuláné, Szimmer Györgyné,
Véber Gáborné, Wágenhoffer
Kornélia vezetőségi munkáját.
Pfeiferné Takács Hajnalka karnagynak szer etnénk megköszönni kitartó, áldozatos munkáját, melyet a német nemzetiségi
hagyományok ápolása, az ének
segítségével a megélés és továbbadás érdekében végez. Az énekkar bemutatkozó szövegében
minden fellépés előtt elhangzik,
hogy „szakmai vezető: Pfeiferné
Takács Hajnalka”, azt azonban
kevesen tudják, hogy a kórusvezető mit csinál, mennyi munka
között van ideje még a márkói
énekkarra is.
Pfeiferné Takács Hajnalka 1991
óta tanít a Városlődi iskolában,
jelenleg az iskola igazgatója. Az
iskolában egyedülállóan neveli,
tanítja a gyerekeket a nemzetiségi
hagyományok megélésére. Azon
kevés igazgatók közé tartozik,
akinek elvárásai vannak a kollégákkal szemben a német nemzetiségi hagyományokat illetően is.
Az iskolában a nemzetiségi énekkar, tánccsoport vezetője, csoportjaival a minősítőkön arany
kitüntetést kap. Szintén 1991 óta
a Városlődi templom kántora, 25
éves jubileumát vasárnap ünnepelte a gyülekezet. 1999-ben
megalakította az egyházi kórust,
amely az óta is sikeresen és szín-

vonalasan működik. A kórus tagjaiból alakult meg a Városlődi
Quartett, amely nemcsak megyei,
hanem országos szinten is – nyugodtan mondhatjuk - egyedülálló.
2012-ben alakult meg Városlődön a Heimatklang kisegyüttes,
mely megyeszerte egyre ismertebb. Vezetője a herendi és a
márkói nemzetiségi kórusnak. A
Landesrat – Magyarországi ÉnekZenez- Tánckarok Tanácsa- egyházi szekciójának a tagja, az idei
évben 2 nagy rendezvény fő szervezője volt Veszprémben. Mindemellett két felnőtt férfi édesanyja, felesége a márkói kötődésű
Pfeifer Zsoltnak. A német nemzetiségi hagyományok ápolása
fennmaradása, továbbadása érdekében végzett munkájáért 2013ban vehette át a Landesrat kitüntetését, a Lorenz Kerner díjat,
2014-ben a Veszprém Megyei
Közösség
kitüntetését,
az
Ehrenpreist. Röviden ennyit takar, amikor elhangzik, hogy a
Szakmai vezető: Pfeiferné Takács
Hajnalka.
Magasházi János harmonikás
az énekkar alapító tagjainak egyike, aki rendíthetetlenül keresi az
új kórustagokat, amikor szükség
volt rá a megfelelő kórusvezetőt,
illetve kórusvezetőket. Az énekkar megalakulása óta kíséri éneküket. Az énekkar fennmaradása
érdekében végzett tevékenysége,
a sok-sok lemondással járó próbák, fellépések érdekében végzett
munkája felbecsülhetetlen.
Jung Márta volt vezető. Az
énekkar 2008 óta bíróságon bejegyzett civil egyesületként működik, melynek első elnöke volt.
Szeretnénk megköszönni az
egyesületért végzett munkáját és
kívánjuk, hogy továbbra is kitartó
tagja maradjon az énekkarnak.
Vojtsné Szabó Andrea jelenlegi
vezető. J ung Márta után vette át
az egyesület vezetését. A jubileum alkalmából szeretnénk meg7

köszönni munkáját és kívánjuk,
hogy továbbra is végezni tudja
ezt a nem kevés lemondással és
munkával járó feladatot.
A fellépő csoportok egy csokor
virágot, egy oklevelet és egy
plakettet kaptak ajándékba. A
plakettet
Enyingi
Mihály
„Márkóért” érdeméremmel kitüntetett keramikus készítette. A plakett Márkó egyik szimbólumát a
kálváriát és Márkó címerét ábrázolja.
Ihas Stefan, a Dunai Svábok
Nemzetközi Szövetségének az
elnöke és felesége is megtisztelte
jelenlétével a nemzetiségi fesztivált. Településünket bemutatta
Hartmann Antal a település polgármestere és felesége Hartmann
Antalné, valamint Pataki Mihály
a német nemzetiségi önkormányzat vezetője és felesége Pataki
Mihályné.
A XVI. alkalommal megrendezett fesztivál először zárult sváb
bállal. Bízunk abban, hogy ez
hagyománnyá fog válni. A batyukból előkerült a bor, a pogácsa, a sütemény. A kölcsönös
kóstolgatást követően a receptek
is gazdát cseréltek. A bálozók
próbálkoztak a sváb táncokkal,
ami elsőre talán kicsit ügyetlenül
sikerült, de „gyakorlat teszi a
mestert”. Sok dal volt ismerős,
melyet a vendégek együtt énekeltek a zenészekkel.
Köszönjük a dekorációhoz nyújtott segítséget Hartmann Antalnénak, Magasházi Jánosnénak, Lakner Antalnak, Vojts Antalnak.
Továbbá köszönjük a fesztivál
szervezéséhez és lebonyolításához
nyújtott
segítséget
Wágenhoffer Kornéliának, a Magyarországi Németek Regionális
Irodája vezetőjének, Hartmann
Antalnak, Márkó polgármesterének.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat Márkó

Kedves Márkóiak!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az

készítette, a tipográfia, nyomdai
előkészítési munkákat LÁSZLÓ
ERIKA végezte.

című könyv elkészült.

A könyvet a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat adja ki
500 példányban. A nyomdai
munkálatok a veszprémi OOKPress Nyomdában készültek.
A borítón Somhegyi (Heizer) Mihály gyűjteményéből való fényképe látható

A könyv bemutatását
2016. október 29-én
16 órakor tartjuk
a Kulturális Központban

A könyvben több mint százhetven kép található, rövid információval a képeken látható eseményekről, illetve a képek tartalmáról.

Szeretettel és tisztelettel meghívunk minden márkóit és volt
márkóit, hiszen a képeket ők adták össze, valamint a veszprémi
Laczkó Dezső Múzeum és a
Veszprém Megyei Levéltár gyűjteményéből kerültek összerendezésre.
A könyvet MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA szerkesztette,
a borítótervet GÁTY ISTVÁN

Arról is tájékoztatni szeretnénk
Önöket, hogy jóval több kép
gyűlt össze, mint ami a könyvbe
került. A kimaradottakat megpróbáljuk rendezni, és a továbbiakban egy második, esetleg harmadik kötetben megjelentetni. A
digitalizált képekről a későbbiek
folyamán rendszerezve egy nagy
márkói albumot készítünk, melyhez továbbra is várjuk a képeket.

Felkérés
Christkindl szerepvállalásra

nap délután lennének.

ELŐDEINK ÖRÖKSÉGE
DAS ERBE UNSERER
VORFAHREN
Márkó képekben
Markau in Bildern

Ez évben is szeretnénk a karácsonyi Christkindl járást megvalósítani, ezért várjuk a 10-14 éves
lányok jelentkezését.
A csoportokba bekerülő lányok
szüleinek a segítségét már előre
kérjük, hogy támogassák munkánkat azzal, hogy a lányok mindig pontosan és felkészülten jelenjenek meg a próbákon.

A jelentkezéseket a
nno.marko@gmail.com
e-mail
címen vagy a +36 30 417 1080 és
a +36 30 268 5930 telefonszámok valamelyikén várjuk.
Segítségeteket és
előre is köszönjük.

segítségüket

A Márkói Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében:
Pataki Mihály
elnök.

Az első megbeszélést és a próbákat november elején kezdenénk,
a próbák előre láthatólag vasár8

A rendelkezésünkre bocsátott képeket digitalizálás után hiánytalanul visszajuttatjuk a tulajdonosoknak.
Várjuk Önöket és számítunk a
megjelenésükre.
A Márkói Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében:
Pataki Mihály
elnök
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RECEPTÖTLET

Sütőtökös golyó
Hozzávalók:







50 dkg sütőtök,
20 dkg darált háztartási keksz,
10 dkg porcukor,
15 dkg darált dió,
1 ek lekvár,
5 dkg kókuszreszelék.

Szeretettel köszöntjük falunk
Szeptemberben és októberben született
új kis lakóit

Szloboda Zsófia Veronikát
Légrády Barnabás Rolandot

Elkészítés:
A tököt megsütjük, lepürésítjük. A kókusz kivételével összegyúrjuk a többi hozzávalóval. Golyókat formázunk és meghempergetjük kókuszreszelékben.

Gratulálunk a szülőknek és sok örömet
kívánunk az egész családnak!
A Márkói Kamara TehátRum Színjátszó
Egyesület egyik célja, hogy megkeresse az
utat a nézőkhöz. Közönség nélkül értelmetlen lenne a játékunk. „Útkeresésünk” egyik
állomása

Az öreg paraszt elindul a szénával megrakott szekerével a szomszéd faluba. Anyósa könyörög neki,
hogy vigye el őt is:
- Kérlek, vigyél el, meghúzom magam a szekér végibe!
a IV. Színjátszó Találkozó,
- Hiába könyörög, akkor sem viszem magammal!
mely 2016. november 5-én lesz.
Ahogy halad a szomszéd falu felé, éktelen nagy
vihar kerekedik, és a villám lesújt a paraszt szekeFellépők (előzetes):
rének a végébe. Dühösen morog magában:
Sose Bánd, Szó és Kép Színpad Homokbö- Pedig de szépen könyörgött!

döge, Rest Macskák Papkeszi, ÉS?! Színház Örsújfalu (Szlovákia), Márkói KamaAz öreg székely elmegy héber nyelvből vizsgázni.
ra TehátRum.
***

A vizsgabiztos nem tudja megállni, ezért megkérdezi tőle:
- Bácsikám! Mondja csak, miért akar maga ilyen
idős korban megtanulni héberül?
- Hát, mert ha meghalok - feleli a székely tudjak a mennyben az Istennel beszélni.
- És ha a pokolra jut?
- Románul már tudok!

Tisztelettel meghívjuk Önöket, családtagjait
és ismerőseit a találkozóra.
Kérjük jelenlétükkel segítsék az
„útkeresést”!
Márkói Kamara TehátRum
Színjátszó Egyesület

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com
www.marko.hu
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