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                    2017.  december 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIV. évfolyam 12. szám 

Márkóért együtt! 

Hírek 

 

Az év végére önkormányzatunk 

meg tudta ajándékozni falunkat a 

műszaki fejlesztések befejezésé-

vel. Az új részen a Kálvária utca 

aszfaltozása után kormányzati 

támogatással és a FIDESZ 1. sz. 

választó kerületi elnökének, 

Ovádi Péternek a közreműködé-

sével a mellékutcák is aszfalto-

zásra kerültek.  

Nagy örömmel tájékoztatom 

Önöket, hogy Márkón az összes 

közvilágítási lámpát (252 db) a 

legmodernebb, LED-es lámpafe-

jekre cseréljük le. A munkaterü-

let átadása december 20-án törté-

nik (karácsonyi ajándékként). Ez 

a mintegy 26 millió forintos be-

ruházás Márkó költségvetését 

nem befolyásolja, melynek okát 

részletesen a következő szá-

munkban ismertetjük. 

Négy hónapos kemény munka 

után újra a régi állapotába tudtuk 

visszaállítani Márkó jelképét. 

Nagy örömmel tudatjuk, hogy 

december 3-án meghívásunkat 

elfogadva Márfi Gyula érsek úr 

megáldotta a felújított kápolnán-

kat. Nagy büszkeséggel tölt el 

bennünket, hogy az ünnepi meg-

emlékezésen mintegy 150 ember 

vett részt. 

Kérjük a lakosságot, hogy a kerti 

hulladékon és a faágakon kívül 

mást ne szállítsanak a temető 

alatti égető helyre. A háztartás-

ban keletkezett lomokat az évi 

lomtalanítás alkalmával tegyék 

ki, vagy önköltségen vitessék el a 

megfelelő helyre. Tettenérés ese-

tén a cselekmény súlyos szankci-

ókat von maga után.  

A jövő évben is szeretnénk tele-

pülésünket tovább fejleszteni oly 

mértékben, hogy az itt leteleped-

ni vágyó családok jól érezzék 

magukat, és érezzék azt, hogy 

Márkó önkormányzata mindent 

megtesz ennek érdekében. Ezért 

önkormányzatunk 2018 első fél-

évében szennyvíztisztítónk befo-

gadóképességét 2500 főig bővíti, 

mely várhatóan 2019 őszén, de 

legkésőbb 2020 tavaszán elké-

szül. Egyéb fejlesztési terveinkről 

a következő számunkban számo-

lok be.  

Minden kedves lakótársunknak 

megköszönöm a bizalmat és se-

gítséget. Kegyelemteljes boldog 

Karácsonyt és erőben, egészség-

ben, sikerekben gazdag boldog új 

esztendőt kívánok a hivatal, az 

önkormányzat dolgozói, a testület 

és a magam nevében. 

Tisztelettel: 

 

Hartmann Antal 

polgármester 

A MÁRKÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 
 

2017. december 22. péntek: Márkó: 7,30-13 óra 

2017. december 27. szerda: Márkó: 7,30-12 óra 

2017. december 28. csütörtök: Márkó: 7,30-12 óra 

2017. december 29. péntek: Márkó: 7,30-12 óra 

 

Minden Kedves Ügyfelünknek Áldott Karácsonyt  

és Békés Új Esztendőt Kívánunk! 
 

A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

2017. december 20-án tartjuk a 

karácsonyi összejövetelünket, 

melyre mindenkit nagy szeretettel 

várunk. Kérjük, aki tud, hozzon 

egy kistányér aprósüteményt!  

Januári összejövetelünk január 3-

án 16 órakor lesz (évbúcsúztató) . 

 

Vezetőség 
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Adventi forgatag 

Advent első vasárnapján egy igazi 

„patchwork” rendezvényen vehet-

tek részt a Kulturális Központba 

látogatók. 

Pénteken berendeztük a színpad 

termet a kiállításra és a játszóhá-

zakra. Szombat délelőtt  a 

színjátszókör tagjai felállították a 

Betlehemet. A kiállítás nyitásaként 

a Márkói Kamara TehátRum elő-

adásában halhattunk két verset, 

illetve hajdani és jelenlegi foltvar-

rós gyerekek elénekelték a Folt-

varrók himnuszát.  

Köszönjük a színjátszókör tagjai-

nak és a gyerekeknek az előadását! 

Újdonságként párna szépségver-

senyt tartottunk, melynek győztese 

Mátyás Zsuzsanna lett. Harmadik 

helyezett lett gyönyörűen tűzött 

párnájával Majorné Végh Veroni-

ka, aki a tombolán az idei fődíjat, 

az utazótáskát is készítette. Nagy 

öröm volt számomra, hogy az 

egyik kedvenc párnamintámmal 

második helyezést értem el. 

A rögtön tombola idén is nagy si-

kert aratott. Köszönjük tagjaink 

munkáját a tombolatárgyak elké-

szítésében, a jegyek rendezésében 

és árusításában, és köszönjük a 

résztvevőknek, hogy ilyen lelke-

sen vásároltak idén is. A bevéte-

lekről részletesen a Karitász hírei 

között olvashatnak. 

A foltvarró gyerekek zsákbamacs-

kával várták az érdeklődőket. A 

bevételt a gyermek foltvarrók esz-

közeire, anyag szükségleteire költ-

jük, illetve az év folyamán egy-

egy pizza is kitelik belőle a gyere-

kek nagy örömére. 

A kiállításon láthatta a közönség 

idei munkáinkat, illetve a tanfolya-

mokon, és azok hatására készült 

tárgyainkat. Ilyen volt például az 

iránytű minta, a 22,5° -os képek, 

illetve számos táska, például a ro-

mantikus mintájú. 

Játszóházat az Eötvös Károly Me-

gyei Könyvtár könyvtárosai tartot-

tak a Márkófolt Varrókör mellett. 

A könyvtárosok segítségével ab-

lakdíszeket, képeslapokat és szá-

mos más érdekességet, a varrókör 

tagjainál angyalkákat és házikókat 

készíthettek a gyerekek és a vállal-

kozó kedvű felnőttek. 

A kézműveskedés közepette meg-

éhezett dolgos alkotók számára 

zsíros kenyér, tea és forralt bor 

került az asztalokra. 

Hat óra után a Betlehemhez együtt 

vonultak ki a résztvevők. A gyere-

kek elénekeltek egy karácsonyi 

dalt a Kisjézus üdvözlésére. Iga-

zán színes programban lehetett 

része annak, aki ellátogatott e ha-

gyománnyá vált rendezvényre. 

Szeretettel várunk Mindenkit jövő-

re is a kiállításainkon, rendezvé-

nyeinket és a varrni vágyókat fog-

lalkozásainkon. 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepe-

ket és Boldog Új Évet kívánok a 

Márkófolt Varrókör Egyesület ne-

vében! 

 Madarászné Ifju Bernadett 

CSAK JÓ HÍR! 

Az Adventi játszóház, 

Márkófolt Kiállítás és Jóté-

konysági tombola legnagyobb 

hozadéka az összefogás. Öröm 

volt látni, hogy  a nemes cél 

érdekében a falu összefogott. A 

derűs délutánon a helyi Kari-

tász javára készült tombolatár-

gyak elfogytak. Jelentős ösz-

szeggel támogatva a csopor-

tot. Köszönjük a Német Nem-

zetiségi Önkormányzat és 

a helyi civil szervezetek támo-

gatását, hogy pénzbeli ado-

mánnyal is segítik munkánkat. 

37 egyedül élő nyugdíjas és 

nagycsaládos részére állítottunk 

össze 6 kg tartós élelmiszert, 

hogy segítsünk a karácsonyi 

sütést, főzést. 

A Veszprém Főegyházmegyei 

Karitász támogatásával a temp-

lomi szolgálatban résztvevők  is 

részesültek jelképes ajándék-

ban, megköszönve a ministrán-

sok, felolvasók, templom taka-

rítók önkéntes munkáját. 

A csoport eredményes évet 

zárt, a fenteken kívül a húsvéti 

élelmiszerosztás, Béres-csepp 

akció, vetőmag akció, beiskolá-

zási segély volt a legfontosabb 

munkánk. 

Változatlanul kérem, hogy érte-

sítsenek bennünket krízishely-

zetben lévő lakótársunkról, 

szomszédunkról, hogy lehető-

ség szerint segíthessünk. 

Kívánok békés ünnepeket, el-

csendesedést és vidám Szil-

vesztert, 

szeretettel 

Migray Emődné  
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Előzetes tájékoztatás 
 

2018. január 14-én (vasárnap) a 

márkói németek kitelepítésének 

70. évfordulója alkalmából a 

márkói templomban megemléke-

zést tartunk. Közreműködik a 

Steixner István Német Nemzeti-

ségi Egyesület, a Márkói Kamara 

TehátRum Egyesület. A temp-

lomban kiállításra kerül Enyingi 

Mihály keramikus művész 

emlékműhöz készített dombor-

műve, ami véglegesen a temp-

lomkertben kerül felállításra ta-

vasszal, a fagyok elmúltával. A 

megemlékezés részleteiről a ké-

sőbbiekben tájékoztatjuk Önöket. 

 

 

 

„Unokáinknak, hogy ke-

resztény hagyományunkat 

őrizzék” 

Christkindl a Bakonyban 

Kiállítások dokumentációja 

2009 – 2016 
A Veszprém Megyei Német Ön-

kormányzat és a Veszprém Me-

gyei Német Önkormányzatok 

Közössége célul tűzte ki a me-

gyei németség még fellelhető ha-

gyományainak megörökítését. 

Ehhez csatlakozva az Úrkúti Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat 

2009-ben (Vinkelmann Józsefné 

ötlete alapján) Christkindl kiállí-

tást szervezett 7 bakonyi német 

településsel karöltve. A bemuta-

tót minden év adventjén más-más 

településen (Úrkút 2009, Város-

lőd 2010, Bánd 2011, Kislőd 

2012, Herend 2013, Márkó 2014, 

Magyarpolány 2015) megismétel-

tük, és 2016. december 14-én a 

„Zentrum Kft” meghívására Bu-

dapesten, majd 2017. december 

10-én Vöröstón is bemutattuk.  

A kiállítások anyaga kezdettől 

fogva dokumentálásra került. 

Egységes döntés született arról, 

hogy az összegyűjtött anyag (a 

gazdagon díszített, népviseletbe 

öltöztetett babák; a képek; a helyi 

sajátos Christkindl szövegek és 

dallamok) megőrzése, és album 

formájában való kiadása mind-

annyiunk érdeke. Nemcsak a ki-

advány készült el, hanem ehhez 

kapcsolódóan egy cd lemez is, 

mely a hét település 

„Christkindl”-s dalaiból lett ösz-

szeállítva.   

A kiadvánnyal megcélzott közös-

ség: Veszprém megyei német 

nemzetiség oktatási intézmények 

(a kiadvány szolgáljon népisme-

reti segédanyagként, járuljon 

hozzá hagyományunk megőrzésé-

hez, és identitásunk erősítéséhez), 

illetve a bakonyi németség.  

Köszönet illeti Pál Gyuláné-t a 

márkói „Christkindl” leírásáért, 

az énekek betanításáért és a 

márkói hanganyag elkészítésében 

való közreműködéséért. Továbbá 

köszönjük a márkói „Christkindl-

s lányoknak” a felkészülést és a 

hangfelvételen való részvételt.  

Az album elkészítésében közre-

működtek és köszönet illeti 

Heilig Ferencet, a hét település 

német önkormányzatát a szervező 

munkáért és az anyagi háttér biz-

tosításáért; az önkénteseket a ru-

hák elkészítéséért; Oszvald Jó-

zsefet a népszokás feldolgozásá-

ért; Véber Gábornét a szerkeszté-

sért, Wágenhoffer Kornéliát a 

kiadvány összefogásáért.  

* * * 

ELŰZETÉSI EMLÉKMŰ 

 

„Csak egy marék földet/Hazám 

talajából /Hol bölcsőm ringott 

messze távol /Az a marék föld 

kedves a lelkemnek /Ott voltam 

boldog igazán gyerek /Csak egy 

marék földet hozzatok nekem.” 

 

Az elűzetés 70. évfordulója alkal-

mából a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat Márkó emlékművet 

szeretne állítani a templomkert-

ben, azoknak a márkói lakosok-

nak a tiszteletére, akiknek 1948. 

január 13-án egy batyuval el kel-

lett hagyni otthonukat. Az emlék-

művet Enyingi Mihály keramikus 

művész készíti és a települési ön-

kormányzat segítségével  kivite-

lezi. 

 

Aki anyagilag támogatni szeretné 

az emlékmű felállítását, az alábbi 

számlaszámon teheti meg: 

Számlaszám: Kinizsi Bank Zrt. 

73200127-11276155-00000000 

Német Nemzetiségi Önkormány-

zat — 8441 Márkó, Padányi Bíró 

Márton tér 5. 

Telefonszám: +36/30/417-1080 

Köszönetünket fejezzük ki 

azoknak a személyeknek/

családoknak, akik eddig anyagi 

támogatást nyújtottak és ezzel 

hozzájárultak ahhoz, hogy az 

emlékmű a kitelepítés 70. évfor-

dulójára elkészülhessen.  

 

Német Nemzetiségi  

Önkormányzat 

* * * 
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Adventi koncert 2017. 

 

A Steixner István Német Nemze-

tiségi Énekkar hagyományos ad-

venti koncertjét az idén november 

26-án rendezte meg a márkói ka-

tolikus templomban. 

Az énekkar tagjai nagy szeretettel 

készültek a műsorra, a koncertre, 

azért, hogy a résztvevőkkel 

együtt lelkileg hangolódjanak az 

adventre, a karácsonyi ünnepek-

re. 

A köszöntő után a Dózsa György 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola 6. osztályos ta-

nulói – akik között márkói gyere-

kek is voltak — Crhristkindlspiel 

címmel német nyelvű betlehemi 

játékot adtak elő, majd Kaffehr 

Zsuzsanna csodálatos előadásá-

ban (BERCEUSE) NANA és 

(Fülöp Kálmán, Wolf Péter) Ave 

Maria című dalát hallhattuk. 

Zsuzsa márkói származású, 

jelenleg a Budapesti Zene-

akadémia klasszikus ének-

szakán tanul. Zongorán Re-

ményi Jánosné kísérte. 

Ezt követően a 10 éve mű-

ködő Hangversenykórus mi-

nősítéssel rendelkező veszprémi 

székhelyű Gizella Női Kar ki-

emelkedő előadását hallgathattuk. 

A szervező Steixner István Né-

met Nemzetiségi Egyesület ének-

karának előadásában német és 

magyar karácsonyi dalok hang-

zottak el. 

A fellépő énekesek, énekkarok 

között a Márkói TehátRum tagjai 

adventi versekkel ajándékozták 

meg a résztvevőket. 

A műsor zárásaként a fellépők és 

megjelentek közösen elénekelték 

Pfeiferné Takács Hajnalka zon-

gorakíséretével a Csendes alkony 

c. egyházi éneket. 

A műsor után a plébánián forralt 

bor, tea, valamint finom süte-

mény várta a fellépőket és közön-

séget. 

Köszönjük a márkói egyházkö-

zösségnek, hogy a helyszínt biz-

tosította, valamint a civil szerve-

zetek, önkéntesek segítségét. 

Békés boldog Karácsonyi ünne-

peket kívánunk mindenkinek! 
 

Szabó Gyuláné 

Steixner István Német  

Nemzetiségi Egyesület 

Mikulásünnepség 

December 4-én újra elérke-

zett a nagy nap. Az ünnepi 

díszbe öltözött Kulturális 

Központ ismét gyermekzsi-

vajtól volt hangos.  

A Mikulás megérkezéséig Szívós Réka előadásában 

láthattuk a Kabóca Bábszínház Hófehérke című darab-

ját. Az előadás végén a gyerekek hangos énekszóval 

várták a Mikulást, aki hamarosan meg is érkezett. Ez-

után az ovisok műsora következett. A gyerekek számta-

lan verssel, mondókával és énekkel és tánccal kedves-

kedtek a neki. A műsort követően a színpadra vonult 

krampuszaival, hogy mindenkit megajándékozhasson 

sok-sok finomsággal.  

 

 

 
 

 

Kisgyermekes házaspár hosszútávú (több 

éves) albérleti lehetőséget keres Márkón, 

2018 tavaszától. 

 

Amit keresünk:  

lehetőleg újépítésű családi ház,  

nappali + 3-4 szobával.  

Van egy nagyon öreg Leonbergi kutyánk, 

aki velünk együtt költözne. 

  

Elérhetőség: 

Cselik Beatrix +36-20/415-6698 
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CHRISTKINDL 

Kedves Márkóiak! 

 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 

felelevenítjük a régi márkói karácso-

nyi népszokást, a Christkindl járást. 

A lányok december 24-én reggel 8 

órakor indulnak, és igyekeznek min-

den házhoz eljutni. Természetesen 

senkire sem kívánjuk ráerőszakolni 

hagyományainkat, de ha szívesen 

fogadják a lányok köszöntését, kér-

jük, figyeljék, várják, segítsék Őket. 

Sokat segít, ha nem kell sok időt töl-

teni várakozással. 

 

Szeretnénk kérni, hogy akik várják a 

„Christkindliket”, ennek jelzéseként 

tűzzenek egy fenyőágat a kapura. 

Természetesen a lányok minden ház-

ba becsengetnek, de a jelzett helye-

ken tovább várakoznak. 

 

A „Christkindlik” haladási útvonala: 

I. csoport: 

Vadvirág u., Kőhát u., Petőfi u. 1- 

15-ig, Petőfi u. páros oldal a templo-

mig, Padányi Bíró Márton tér, Petőfi 

u. páros oldal a temetőig, Petőfi u. 

páratlan oldal a temetőtől visszafelé, 

Vasút u. Bakonyi u., Mesteri u. 

 

II. csoport: 

Hársfa u. (1. számtól indulva), Orgo-

na u.,  Viola u./ Jázmin u. / Búzavi-

rág u., Pipacs u., Kálvária utca visz-

szafelé, Rózsafa u. 

Köszönjük segítségüket! :)  

Községünk minden lakójának  BÉ-

KÉS, BOLDOG KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET kívánnak  

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 

www.marko.hu 

A KÁROMKODÓ PAPAGÁJ 

 

Egy idős hölgy papagájt vásárol az állatke-

reskedésben, ám otthon elkeseredve fedezi 

fel, hogy a madár reggeltől estig folyamato-

san káromkodik. 

- Na figyelj Lóri, büntetésből beteszlek a 

mélyhűtőbe egy negyed órára. 

A büntetés letelte után megkérdezi a papa-

gájtól: 

- Na Lóri, jobb belátásra tértél? 

- Ide figyelj, te repedtsarkú satrafa! Mie-

lőtt felelnék, gyorsan mondd meg: az 

a szegény csirke ott bent, mi a szart 

követett el ellened? 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

Novemberben született  új kis  lakóját: 
 

Hartmann Bencét 
 

Gratulálunk  a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk   

az egész családnak! 

Elkészítés: 

 A hozzávalók a fenti sorrend-

ben következnek egymás 

után.  Mindegyik újabb hozzá-

valót robotgép-

pel alaposan keverjük hozzá a 

készülő likőrhöz. 

 Behűtés után, akár azonnal is-

 fogyasztható, de hetekig eláll 

a hűtőszekrényben. (Már ha-

 véletlenül maradna belőle, 

mert íze a megszólalásig ha-

sonlít az eredetihez.) 

RECEPTÖTLET 

BAILEYS HÁZILAG 

 

Hozzávalók:  

 2 db tojássárgája 

 6 ek porcukor 

 1 csomag vaníliás cukor 

 0.5 dl feketekávé 

 3 ek cappuccino por 

(ízesített is lehet, pl. mogyorós) 

 3 dl habtejszín (növényi alapú "tejszín", vagy cukrászhab nem al-

kalmas!) 

 2 dl vodka (vagy whiskey) 

 

 

 

Gyermek felügyeletet vállalok  

délutánonként óvodás kortól!  

Érdeklődni a +36 30 240 1121-es  

telefonszámon lehet.  

 

 

 

 

Kül- és beltéri kőművesmunkát, va-

lamint burkolást vállalok. 

 

Szabó Roland +36 20 4719416  


