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HÍREK
A kápolna kálváriája
Aki megáll a Márton Antal sétányt lezáró - 1839-ben elkészült
- kápolna bejárata mellett elhelyezett információs táblánál, tájékozódhat annak történetéről,
mely
több
időszakban
is
'zivataros' volt.

Az 1947-48-as kitelepítés után
hányatott sorsra jutott. A II világháború után a Varsói Szerződés
csapatainak, de kiváltképp az
orosz páncélosoknak és gyalogosoknak a lőterévé vált, az orosz
hadgyakorlatokon pedig jóvátehetetlen károkat okoztak
benne.
Helyreállítása és újjáépítése Márton Antal kanonok tevékeny szervező munkájával
és a márkói emberek, valamint a kitelepített márkói

őseink adakozásával valósulhatott
meg, felszentelésére pedig 1991.
augusztus 6-án került sor.
A község lakói azóta is gondozzák, karbantartják annak közvetlen környezetét, óvják a kápolna
értékeit.
Alig múlt néhány hete, hogy községünk néhány lakója kívül belül
kitakarította a kápolnát - melyről
korábbi lapszámunkban beszámoltunk - , hogy az méltó módon
tudja fogadni az arra járókat.
Hogy a kápolna belső terét minél
többen megtekinthessék, az ajtókat kitárták és csak a rácsot zárták be.
Aztán eljött a kápolna újabb kálváriája...
2017. 06.12-én észleltük, hogy a
kápolna ablakainak egy részét
betörték a berendezés részét képező üvegvázákkal, az ajtó két
kazettáját kitörték, az információs
táblát leszedték, a szobrokat és a
Márkó jelképévé vált, herendi
porcelánból készült toporcai madonnát, melyet őseink adomá-

nyoztak és féltve őriztek, háborúkon át a jelenkor számára, megsemmisítették, porrá zúzták. Az
oltáriszentség tartót, az oltárterítőt, a felolvasót és a feltámadt
Krisztust ábrázoló nagy méretű
festményt elégették.
A Veszprémi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályának nyomozói
helyszíni szemlét végeztek, az
elkövetőket napokon belül előkerítették. Lelkiismeretes, gyors
munkájukat ezúton is köszönjük.
A tettesek büntetőjogi felelősségre vonása folyamatban van és
a helyreállítás költségeinek
biztosítására a szükséges jogi
lépéseket
az
egyházzal
együttműködve megtettük.
Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester
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Steixner István
Német Nemzetiségi
Egyesület hírei
Német Nemzetiségi kórustalálkozó

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete

Május 31-én kirándulni voltunk a dobronaki
orchidea látogató központban, rengeteg gyönyörű szép virágot, növényeket láttunk. Feltöltődni, sétálni, regenerálódni a Bakonaki-tó
körüli erdőben az energiapontokon volt lehetőségünk. Utunkat folytatva Szalafőn kissé
göröngyös úton érkezve kipróbálhattuk a
tökmag olajütés mesterségét, olaj és pálinka
kóstolást is. Június 1-én sportolni mentünk 2
csapattal a megyei szervezet által rendezett
nyugdíjas tízpróbára, ahol dobogós helyezést
ért el az egyik csapat. Gratulálunk!
Július 7-i összejövetelünkön köszönthettünk
3 új tagtársunkat. Kívánjuk érezzék jól maA Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület a Német
Nemzetiségi Önkormányzatunkkal 2017. május 5-én, pün- gukat közöttünk!
kösdhétfőn, idén első ízben, de hagyományteremtő szándékkal kórustalálkozót szervezett. A találkozóra hat német Következő nyárindító összejövetelünk júnemzetiségi kórust hívtunk meg Bánd, Úrkút, Tótvázsony, lius 5-én 17 órakor. A megbeszélt pr ogHidegkút, Gyulafirátót, és Veszprémfajsz településekről.
ram szerint.
Wágenhoffer Kornélia, énekkarunk tagja, és egyben a magyarországi németek regionális irodájának vezetője a meg- Mindenkit szeretettel várunk.
hívott vendégek köszöntését követően a dalnak az emberek
Vezetőség
életében betöltött szerepéről beszélt. A dal ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a kenyér, a ruha, vagy a munka Trianon megemlékezés
mondta. A dal a bölcsőtől a sírig végigkíséri az ember életét. Énekelünk, ha bánat ér bennünket, és akkor is, ha örömünk van. Ezt követően a meghívott énekkarok mutatkoz- 2017. június 4-én, vasárnap a trianoni béketak be négy-öt dallal. A bemutatkozást a márkói énekkar diktátum 97. évfordulójának alkalmából
zárta. A felkérő levéllel együtt elküldtük a dalköröknek az megemlékezést tartottunk a márkói kopjafá„Allemal kann man net lustig sein” c. ének szövegét és kot- nál. A Himnusz eléneklése után elsőként
táját, amit a fellépések után az összes fellépővel együtt kö- Kiss György alpolgármester úr megemlékezösen énekeltünk el.
ző beszédét hallgathatták meg a résztvevők,
Kérésünknek megfelelően minden meghívott kórus hozott majd a Márkói Kamara TehátRum tagjainak
magával helyi gyűjtésű német nemzetiségi dalt, amit aztán műsora következett. A program a koszorúa résztvevőknek megtanítottak. Az énekkarokat kísérő har- zást követően a Szózat eléneklésével zárult.
monikások segítségével jó hangulat kerekedett, sokan táncra perdültek. A vacsorát követően további kötetlen, jó hangulatú énekléssel és szórakozással zárult az összejövetel.
Szabó Gyuláné
elnök

Ezúton köszönjük mindenkinek a rendezvényen való részvételt.
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ÓVODAI HÍREK
Az EMMI Nemzetiségi Főosztálya, a tavalyi évhez hasonlóan,
idén is támogatási igényfelmérést
végzett a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekben. A támogatásokat
ünnepélyes keretek között a Parlament Vadásztermében adták át
a fenntartó önkormányzatok elnökeinek és az intézmények vezetőinek. Pataki Misi és jómagam
is részt vehettünk ezen a február
végi eseményen, hiszen idén is
nyertünk támogatást, melyet a
fejlesztőszoba és a felnőtt öltöző
célszerű kialakítására, berendezésére fordítunk.
Megtartottuk tavaszi ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományos
rendezvényeinket. Az anyák napi
és évzáró ünnepségeket követte a
gyermeknap, ahol a Szülői Munkaközösség anyagi támogatásával
Pál Péter népi fajátékai örvendeztették óvodásainkat. A Levendula
Fagyizó idén sem feledkezett
meg az óvodásokról. Ivett nagy
szeretetcsomaggal lepett meg
minket, most ropogtatnivalóval
kedveskedtek a gyerekeknek.
Köszönjük
a
Levendula
Fagyizónak, hogy minden évben gondoskodnak a gyermeknapi pluszmeglepetésről!
Évről-évre törekszünk az óvoda
kínálta programokat, lehetősége-

ket színesíteni, hogy ez által
gyermekeink még több élményt
és tapasztalatot szerezhessenek,
és ezeken keresztül tanuljanak.
Hagyományteremtő céllal szerveztük meg a nemzetiségi hetet,
melynek fő témája a népi mesterségekkel való ismerkedés volt.
Nagyvázsonyba
utaztunk
Knolmayer Géza hatalmas autóbuszával, meglátogattuk Tarsoly
László kovácsmester műhelyét és
a Schumacher házat, mely Néprajzi
Múzemként bepillantást
enged őseink életébe. Itt szeretnék
köszönetet
mondani
Knolmayer Gézának és feleségének Margit néninek, ugyanis
térítésmentesen szállította a két
csoportnyi gyermeket, és kísérőiket a nagyvázsonyi kirándulásra!
A délelőtti múzeumlátogatásokat
lazább délutáni program váltotta
a Pálos kolostor romjánál.
A hét folyamán szövőkereteken
szőni tanultak a gyerekek, illetve
Enyingi Misi és felesége Annamária jóvoltából agyagozással, a
különféle formák elkészítésének
technikájával ismerkedtünk. Köszönjük szépen Misinek és Annamáriának a közreműködést.
Szabó Gyuláné Éva mazsolás
kelt rétest sütött óvodásainknak,
ezáltal megismerhettek a gyerekek egy olyan hagyományos
ételt, mely régen rendszeresen
szerepelt a családok asztalán, manapság viszont már csak kevesen
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készítik. Nagyon szépen köszönjük Évának a finom süteményt!
A nemzetiségi hét zárónapján,
pénteken, a Katica csoportosok a
Kálvária kápolnát, a Süni és a
Micimackó csoportosok, pedig a
templomot látogatták meg. Hálával tartozunk Kővári Lászlónak, aki lehetővé tette számunkra a templom megtekintését,
továbbá
megköszönjük
Migray Emődnek az épülethez
kapcsolódó érdekes történeteket.
A nevelési évet az ajkai Polly
úszóiskola táborában való részvétellel zárja az a 25 óvodásunk,
akiknek szülei ezt igényelték.
Köszönettel tartozunk Lajos
Sándornak, aki vízadagoló készüléket adományozott intézményünknek.
Az óvoda június 26-tól augusztus 25-ig, a dolgozók nyári szabadságolásának idején összevont csoporttal működik. Köszönjük azoknak a szülőknek a
segítségét, akik a következő hetekben gondoskodnak gyermekük otthoni ellátásáról, és ezzel
hozzájárulnak azoknak a gyermekeknek a komfortosabb ellátásához, akiknek a szülei nyáron is dolgoznak!
Fenyvesi Andrea

GYEREKNAP
Idén is nagy érdeklődés mellett
zajlott a márkói gyereknap. A
május 28-án délután, a Kulturális

Központ mellett megtartott
rendezvényen
számtalan
lehetőség közül választhattak a résztvevők. A légvárak és az arcfestés mellett
egy új, a többség számára
eddig ismeretlen játékeszközt is kipróbálhattak az érdeklődők. Az
óriásbuborékokban ugrálva,
bukfencezve, egymást lökdösve hatalmas élményben
lehetett része kicsiknek és

nagyoknak egyaránt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a
„bubi bulit” és más izgalmas játékokat a falunapon is kipróbálhatja a közönség.

6. Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor
2017. július 17-21.
Szeretettel várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület által szer vezett napközis tábor ba.
Jelentkezési határidő: 2017. július 1., illetve a maximális létszám beteltéig
A Tábor díja: Egyesületi tagok gyermekeinek 6.000 Ft/fő/hét; Egyesületen kívülieknek 12.000 Ft/fő/hét
Korosztály: Általános iskolások és az iskolába már beir atkozott óvodások
További információ és jelentkezés:
Polányiné Lénárt Katalin – Tel.: 06-30/830-6477; e-mail: katalinlenart@yahoo.de

Márkó, 2017. június 26.
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
Támogatók:
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RECEPTÖTLET
Meggyes tejfölös piskóta
Hozzávalók:
• 2 db tojás
• 20 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 10 dkg vaj
• 3 dl tejföl

•
•
•

30 dkg finomliszt
1 csomag sütőpor
40 dkg meggy (vagy 1 üveg
magozott meggy)

Elkészítés:
A tojásokat, cukrokat a vajjal habosra keverjük.
Ezután keverjük hozzá a tejfölt, majd a sütőporral elkevert lisztet.
24×39 cm-es szilikonos sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, elsimítjuk, és a lecsepegtetett meggyel megszórjuk.
200 fokra melegített sütőben 30 perc alatt megsütjük.
Közben a tetejét betakarjuk alufóliával, hogy meg ne égjen. Amikor
kihűlt, enyhén megszórjuk porcukorral, s szeleteljük.

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁT VÁLLALUNK
Régi és új tetők készítése, felújítása
(akár a régi palatető lebontása nélkül),
Előtetők, pergolák,
hintaágyak készítése.
Forduljon hozzánk bizalommal.
Várjuk hívását.06/70 3631642
Fodor Zoltán
Péter Róbert

A szőke áll a boltban, a kosarát teleteszi uborkával, mikor tele van, visszateszi. Mikor ezt már háromszor megcsinálta, odamegy az őr.
- Mondja, hölgyem, mit csinál?
- Tudja, ma voltam kozmetikusnál, és azt mondta, hogy jót tesz az arcomnak az uborkapakolás...
A cigányasszony hazavisz egy háztartási hazugságvizsgálót, ami sípol, ha valaki hazudik.
A gyerek hazaér az iskolából:
- Hanyast kaptá, fiam?
- Ötöst, anyám! BIP
- Hármast! BIP
- Na jó...egyest.
Anya: - Bezzeg amikor én iskolába jártam, sose kaptam egyest! BIP
Apa: - Bezzeg amikor én iskolába jártam... BÍÍÍÍP
- De Apa! Te soha nem is jártál iskolába?
- Há ne szemtelenkeggyé mán fiam, tudd ám kive hogyan beszész, az apád vagyok! BIIIIÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍPBIIÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍP
Egy nagyon részeg fickó kilép a kocsmából és leül a járdára. Arra megy a rendőr:
- Maga mit csinál itt?
- Hát ha már így mozog a föld, nem fárasztom magam, megvárom míg ideér a házam.
Öreg cigány megkérdi a fiától:
- Te gyerek, hova lett az a jó kis bicska, amit a múltkor adtam neked?
- Hát fater, én azt elcseréltem egy jó kis karórára!
- Hogy a fene vigyen el! És ha szidják az anyád a kocsmában mit mondasz? Hogy fél nyolc van?

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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