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Márkó Község Lapja
XVIII. évf. 3. szám
Márkóért együtt!

2021. november
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A közmeghallgatás keretében Hartmann Antal polgármester az alábbiakat mondta el:
Eltelt egy év, mely alatt Márkó jelentős mértékben fejlődött. Az óvoda bővítése 2012-ben kezdődött
el, ebben az épületben 2010-ben csak konzolok álltak. Két éven belül kialakult egy 90 férőhelyes
óvoda. 2018-ban már éreztük a gyermeklétszám növekedését. 2017-ben megvalósult a tetőszigetelés
és a tetőablakok cseréje. KEHOP pályázaton sikerült támogatást nyerni az épület szigetelésére. 20192020-ban az óvoda bővítésére 50 millió Ft-ot nyertünk Magyar Falu Programon, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 22 millió Ft-ot nyert, és 18 millió Ft. önerőt tettünk hozzá. Ebből épült meg az új
felső szint.
Az idei évben megépült a Viola bekötő utca, a járda és a buszmegálló öböl kialakítását a jövő évre
tervezzük. Az útra 30 millió Ft-ot nyertünk pályázaton, kivásároltuk önerőből a szükséges területeket,
és még 14 millió Ft. önrészt tettünk bele.

Szintén a Magyar Falu Programon nyert pályázatból új játszótéri eszközt vásároltunk. A támogatás 5
millió Ft. volt. A földmunkával, tervekkel együtt 12 millió Ft.-ba került.
Pályázaton nyertünk 5 millió Ft-ot, kommunális eszközök vásárlása önerő kiegészítésével a
(mulcsozó, ágaprító a pótkocsi, traktor hóekével, sószóróval kiegészítve) 15 millió Ft. volt.
A Jázmin és Kőhát utcák terveinek elkészítése 1582e Ft. volt, mely önkormányzati finanszírozásból
történt, a kivitelezés a Magyar Faluprogramon nyert 30 millió Ft.-ból készült el.
A fásítási programon belül nyert 30 fát az Orgona utcába ültettünk el, az önkormányzati költségvetésből újabb 30 db fát rendeltünk, melynek az értéke 560 e Ft. Ebből az újabban rendelt famennyiségből
fejezzük be az Orgona utca fásítását és a fennmaradó fákból a játszótér köré fogunk ültetni, a kulturális központ köré is kerülnek fák.
A Petőfi utca aszfaltozására már többször pályáztunk, ebben az évben nyertünk is. Azért volt fontos
az aszfaltozás, mert ez az utca a kerékpárút része lesz.
2 millió Ft-ot nyertünk orvosi műszerekre, melyből defibrillátort, vérnyomásmérőt és egyéb eszközöket vásároltunk a háziorvossal egyeztetve.
Az ófaluban nagyon fontosnak tartjuk a régi azbeszt vízfőnyomó csövek cseréjét. Folyamatosan eltörnek, jelentős a vízveszteség. Amennyiben ezt orvosolni tudjuk, lehet, hogy nem lesz szükség újabb
kút fúrására.
A Hársfa utcában az önkormányzat saját költségén végzi a csőcserét, az aszfaltozás tavasszal lesz. Az
aszfaltozást a Magyar Falu Programon belül szeretnénk megvalósítani.
Terveink szerint a Rózsafa utcában is sorra kerülnek azok a munkálatok, amelyek jelen pillanatban a
Hársfa utcában folynak. Szintén a Magyar Falu Programon belül kerül aszfaltozásra együtemben a
Hársfa és Rózsafa utca, reményeink szerint a jövő nyáron A Petőfi és Vasút utcákban a teljes csőcserét KEHOP pályázaton szeretnék megvalósítani.
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Konzorciumi megállapodást kötöttünk a Bakonykarszt Zrt-vel és még 15 településsel.

A települések együttesen nyújtják be a pályázatot, melyet a Bakonykarszt Zrt. készít el. 30%-os önerő vállalása szükséges, melyet megtettünk, a pénzösszeg rendelkezésre áll.
A folyószámlánkon 160 millió Ft. van, melyet a pályázati önerőre szeretnénk fordítani.
Rendelkezünk egy külterületi ingatlannal, melyet értékesíteni szeretnénk a jövő évben. 100 millió Ft.ot jelentene, melyet a szennyvíztisztító bővítésére szeretnénk fordítani.
Két variáció jöhet szóba, a szennyvíztisztítóbővítése vagy a szennyvíz továbbítása Veszprémbe.
Szeretnénk az Iparos utcát kialakítani. Egyszer már nyújtottunk be pályázatot, de elutasították, mivel
van olyan része, amely több személy magántulajdonában van. Januárban összehívjuk a magántulajdonosokat és megkezdjük a tárgyalásokat a területek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében.
A kerékpárút a jövő év augusztusára remélhetőleg átadásra kerül. Folyamatos az építés, és jól halad.
Ez a projekt az önkormányzat részéről 14 millió Ft-ot igényelt.
2022-re mindenkinek jó erőt, egészséget, boldogságot, sikerekben gazdag évet kívánok magam
és az önkormányzat dolgozói nevében.
Tisztelettel: Hartmann Antal
polgármester

Részvéttel búcsúzunk Kardos János egykori polgármestertől,
aki 1994-2006 között vezette Márkó községet, melyet épített és gyarapított.
Köszönjük a településért végzett munkáját!
Emlékét őrizzük!

UNOKÁINK FÁJA PROGRAM
Három juharfát ültettek Márkón, az Unokáink Fája Program keretében. A program a térség országgyűlési képviselőjének Ovádi Péternek a nevéhez fűződik, akinek célja a környezet megóvása és a fiatalok környezettudatos nevelése. A zöldítés mellett fontos szempont
volt, hogy az elültetett fák kellemes árnyékot biztosítsanak majd a
szabadtéren sportolni vágyóknak. Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Hartmann Antal polgármester, Pataki Mihály a nemzetiségi önkormányzat elnöke ültette el a fákat.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS AZ ORSETTI PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
2021. novemberétől jómagam Benkő Gabriella andragógus látja el a településen a könyvtárosi és közművelődési feladatokat. Szeretném kreativitásommal, munkámmal segíteni a településen folyó kulturális életet és közösségeket. Várom Önöket szeretettel a kulturális központba
és a könyvtárba. Bízom benne, hogy a könyvtárhasználat vagy a rendezvények kapcsán hamarosan lesz alkalmunk megismerkedni.
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20 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁS AZ ÓVODA PARKOLÓJÁNAK BŐVÍTÉSÉRE
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021 szeptemberében eljuttatta az intézményfenntartó
nemzetiségi önkormányzatoknak a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság, Nemzetiségi Főosztályának levelét a 2022 évre vonatkozó plusztámogatási igények felméréséről,
melyet az országos és az intézményt fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok számára tett elérhetővé. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó által fenntartott Márkói Német
Nemzetiségi Óvoda a község vezetőjével történt egyeztetést
követően az intézmény parkolójának bővítésére és parkosítására adott be pályázatot, melynek ünnepélyes eredményhirdetésére október 28-án a Parlament Felsőházi Termében került

sor. Márkó képviseletében Hartmann Antal polgármester, Pataki Mihály a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Tarsoly Zsanett óvodavezető helyettes és Fenyvesi Andrea óvodavezető vett részt az ünnepségen, és vette át a 20 millió
forintos támogatásról szóló oklevelet.
A parkoló bővítési munkálatait 2022 nyári időszakára tervezzük, hogy minél kevesebb kellemetlenséget
okozzunk az óvoda működésében és a szülők életében.
Fenyvesi Andrea óvodavezető

AZ ELMARADT MÁRTON NAP LEGENDÁJA
Mint minden évben, idén is nagy örömmel készült az óvoda apraja nagyja a márkói hagyományoknak megfelelően megrendezésre kerülő Márton napi lámpás felvonulásra. A Covid azonban – mint azt az elmúlt 2 évben többször tapasztalhattuk – sajnos közbeszólt. Az óvoda
két dolgozója megbetegedés tüneteit és pozitív covid tesztet
produkált. Erre való tekintettel az intézmény két csoportjába
járó közel 50 gyermek került karanténba november 8-án. Nagyon nehéz döntési helyzetbe került a településvezetés és az
óvoda, melynek dilemmájában végül az óvoda orvosának javaslata tette fel az „i”-re a pontot. Bár mindannyian nagyon
vártuk, a Márton nap elmaradt. Mindenki kedvére megfelelő
döntés nem születhetett, hisz akik egészségesek voltak, gond
nélkül részt vehettek volna. Ám az intézmény legapróbbjai,
50 kicsi óvodás és családjuk, akik között többeknek talán ez lett volna az első Márton napi élmény, karanténjukra tekintettel nem jöhettek volna el. Az óvodában, november 22-én délelőtt tartottunk Márton napot libakereséssel és lámpás felvonulással. Sajnos többen, kimaradtak ebből is, de akik részt vettek kis kóstolót vihetnek magukkal az ünnep hangulatából, míg jövőre végre elérkezik az „igazi” Márton nap.
Fenyvesi Andrea óvodavezető
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NÉMET NEMZETISÉGI FESZTIVÁL 2021
Idén 20. alkalommal rendeztük meg Márkón a Német
Nemzetiségi Fesztivált. A Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar épp ebben az évben ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Rendhagyó módon, az énekkar
élő és meghalt tagjaiért celebrált szentmisével kezdődött
a fesztivál programja, ahonnan lovaskocsikkal, harmonikaszóval indultak az énekkar tagjai és a fellépők az Orsetti Péter Kulturális Központba. Terített asztaloknál ropogós, városlődi sváb kifli várta a meghívott vendégeket,
szereplőket. A rövid köszöntőket követően Schönwald
Laura konferálásával megkezdődhetett a kulturális műsor
a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda Micimackó csoportjának tüneményes gyerekeivel. A kicsik mindig (méltán)
nagy sikerrel szerepelnek, idén sem okoztak csalódást!
Őket követte a Heimatklang énekkar (Bauernhuber József
kíséretével) Városlődről, majd a Paul Angermann Német Nemzetiségi Általános Iskola kvartettje,
Weisz Ádám harmonika kíséretével. Ezután rövid harmonika szólót hallhattunk Ádámtól, aki a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar egykori harmonikásának Magasházi Jánosnak volt a tanítványa. Igazi csemegének számított Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros asszony előadása „Kálváriák
a Bakonyban és a Balaton-felvidéken” címmel. A színes képekkel, érdekes történetekkel tarkított előadást egy kiváló hangulatot teremtő színdarab követte a Márkói Kamara TehátRum előadásában, Rejtő Jenő: A rézrúd című darabját láthattuk. A műsor zárásaként hatalmas fényképpel ellátott tortával,
kedves, megható szavakkal köszöntötte énekkari társait Jung Márta a Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke. Természetesen, a 20. születésnapját ünneplő énekkar is dalra fakadt Weisz Ádám
harmonika kíséretében és Pfeiferné Takács Hajnalka vezetésével. A kulturális műsort követő vacsora
után a Lődi Fiúk húzták a talpalávalót. Ezúton is köszönjük minden közreműködőnek az önzetlen segítségét!
Pataki Mihály Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó elnök
Kocsisné Pfeifer Éva képviselő
MÁRKÓI FUTÓ EGYESÜLET HÍREI
Idén ősszel is szerveztünk sorversenyt településünk ifjú lakóinak, ami ismételten nagyon jó hangulatban
telt. Örömünkre szolgál, hogy egyre többen jönnek el programjainkra és gondolják úgy, hogy egy-másfél

órát a szabadlevegőn töltött mozgásnak szentelnek. Tavasz elejétől újraindulnak majd kinti eseményeink,
illetve jövő évtől új rendezvényekkel is készülünk az itt élőknek, érdemes lesz híreinket figyelni.
Településünk méltán lehet büszke ezúttal is egyesületünk tagjaira, akik szuper sikereket arattak ősszel is:
elnökünk, Ébner László október elsején indult az UltraBalaton (UB) egyéni futamában és másodikán sikeresen futott át a célvonalon 216 km megtétele után. Bankó Zsuzsa pedig élete első maratonját futotta a budapesti SPAR Maratonon október 10-én. Bár az időjárás nem kedvezett neki, mert esett és fújt végig, de
nagyon jó időt sikerült futnia: 4:09:46. Ezúton is gratulálunk nekik!
Szeretettel várjuk újabb tagjainkat az egyesületbe, akik szeretnek futni és szívesen csatlakoznának a helyi
futóközösséghez. Keressetek minket bátran, akkor is, ha még csak tervezgetitek a mozgást, de nem tudjátok, hogyan kezdjetek hozzá, vagy milyen cipőre, ruhára lesz szükségetek! Örömmel segítünk!
Márkói Futó Egyesület
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VIII. SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
Hagyomány a Márkói Kamara TehátRum életében, hogy
minden évben megtartjuk a szokásos fesztiválunkat. Az idén
november 13-án került megrendezésre immáron a VIII. Márkói Színjátszó Találkozó. Amit, mint mindig a lázas készülődés, felkészülés előzi meg, milyen darabot játszunk? kiket
hívjunk meg?….stb. Előkerülnek a képek, melyek ilyenkor a
nézőtér falát díszítik, jókat mosolygunk a régi fotókon, jó
szívvel emlékezünk vissza a kezdetekre. A szünetben nem
maradhat el soha a jó kis zsíros és tepertőkrémes kenyér, teával és forralt borral. Az idén is, mint minden évben a kabaré
jelenetek, bohózatok voltak előtérbe helyezve, melyeket az
alábbi társulatoktól láthattunk a közel 3 órában: SOSE BÁND, ÉS?!, SZÓ ÉS KÉP, KASZT és nem utolsósorban a MÁRKÓI KAMARA TEHÁTRUM. A műsorok
után ünnepélyes keretek között egy kis ajándékkal kedveskedtünk a fellépő csoportoknak, és egy csokor virággal háláltuk meg leköszönő elnökünknek, Véber Gáborné Icának a 12 éves munkáját. A meghívott fellépők és
a házigazdák között az évek során kialakult barátságot
az ilyen fesztiválok teszik még szorosabbá, mert ilyenkor az előadások után következik a jól megérdemelt
lazulás. Beszélgetünk, eszegetünk, iszogatunk, és persze nem maradhat el a közös éneklés. Nem volt ez másképpen most sem. A visszajelzések alapján nem csak
mi éreztük jól magunkat, hanem a vendégek és nézők is
egyaránt. Köszönjük a nézőknek a fergeteges tapsot, a
fellépőknek a színvonalas előadásokat. Polgármester
úrnak kedves szavait és felajánlását. És nem utolsósorban hálás köszönet a Márkói Kamara TehátRum tagjainak az előkészületi- és utómunkákért, szereplésért!! Jövőre Veletek ugyanitt!!!!
Az idei Márkói Színjátszó Találkozó rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
támogatásával valósult meg.

Tál Sándorné egyesületi elnök

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a MárkóFolt Varrókör Egyesület által szerevezett
jótékonysági napra

és játszóházra. 2021.november 27-én, szombaton 15 órára az Orsetti Péter Kulturális Központ nagytermébe.
A rendezvényt megnyitja: Hartmann Antal polgármester
Közreműködik : Madarász Péter
Programok:
MárkóFolt Varrókör Egyesület Adventi kiállítása
Jótékonysági „rögtön –tombola” a Szent Márk Karitász csoport javára
Foltvarrós játszóház karácsonyi díszek és apró ajándékok készítése
Gyöngyfűző foglalkozás Zsapka Jánosné népi ékszerkészítővel
„Alkoss papírból!” játékasztal üdvözlőlapok, színezők
A tombola díja: 400 Ft/db, minden 6. nyer
Szeretettel Várjuk! Kellemes időtöltést kívánunk! MárkóFolt Varrókör Egyesület
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ÉRTESÍTÉS

A 2021. december 11-én 15 órára tervezett Kőszegi Lajos helytörténeti előadása, illetve a 2021. december 15-ére tervezett nyugdíjas klub az erősödő járványhelyzet miatt elmarad, mert zárt térben kockázatos annak megtartása. Az új időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Megértésüket köszönjük!

MIKULÁS PROGRAM
Az idei évben is meglátogatja a gyerekeket az önkormányzat Mikulása. A program és csomagosztás, azonban a járványügyi, orvosi iránymutatásokat is figyelembe véve rendhagyó
módon valósul meg. A Mikulás lovas felvonulás (2021. december 4., szombat) keretein belül
kapják meg a település 1-7 éves korú lakói az ajándékcsomagot a Mikulástól előre meghatározott csomópontokon. A részletekről (kiknek, mely pontra kell mennie) Márkó Község Önkormányzata levélben fogja értesíteni az érintetteket.
Megállók:
I. Csárda előtti tér 12:30
II. Vasút utca-Petőfi Sándor utca sarka 13:00
III. Óvoda parkoló 14:15
IV. Galagonya utca- Tiszafa utca sarka 15:15
V. Óvoda parkoló 16:00
Előfordulhat a megadott időponttól való +/-10 perces eltérés, ezért megértésüket kérjük!
A lovasok a Mikulással a település teljes területén végigvonulnak.
CHRISTKINDL MÁRKÓN
A járvány miatt 2020-ban nem járták a falut december 24-én
Jézus születésének örömhírét énekkel dicsőítő lányok. Idén
megpróbálnak - e hagyományt életre keltve - eljutni Önökhöz.
Évek óta nehézséget okoz, hogy egyre kevesebb kislány jelentkezik a Christkindl néphagyomány fenntartására.
A lányok, akik részt vesznek e csodában nagy lelkesedéssel
készülnek mindig már október végétől, mikor nekünk még
eszünkbe sem jut, hogy közeleg a karácsony. A kislányokat
Pálné Szabó Erzsébet készíti fel hosszú évek óta.
Az idén mindössze hat kislány jelentkezett, így a jelentősen
megnövekedett falut képtelenség házról házra bejárni.
Reggeltől a Petőfi, Vasút és Hársfa utca, illetve kora este a
Rózsafa utca azon házaiba kopognak, ahol fenyőágakkal jelzik a fogadásukat. Kérjük, a Petőfi, Vasút,
Hársfa és Rózsafa utcában kapura tűzött FENYŐÁGGAL jelezzék a Christkindl fogadását. Kérjük, figyeljék és lehetőleg a kapuban várják őket, hogy minél kevesebb legyen a várakozással töltött idő
Az összes többi utca számára, ideértve a Bakonyi, Mesteri, Kőhát és az öszszes Veszprém felé lévő utcát, létrehoztunk egy felületet, ahol online lehet
jelentkezni a Christkindl fogadására. Ezen utcák házaiba csak akkor mennek a lányok, ha jelentkeznek!!! A jelentkezés QRCO kódja:
A járványügyi helyzetre tekintettel változhat a „menetrend”, házról házra járás
helyett utcánkénti Christkindlizésre, erről igyekszünk Önöket szükség esetén
online, illetve szórólap formájában is tájékoztatni.
Az éjféli mise keretében – hagyomány szerint – láthatják a Christkindlit. Kérjük, a menetrendről, illetve az esetleges változásokról szíveskedjenek a szomszédjaikat, ismerőseiket is értesíteni! Amennyiben más módon nem tudnak jelentkezni, Kocsisné Pfeifer Évánál személyesen vagy a 0620 363 9221 telefonszámon is lehet.
Segítségüket köszönjük!
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VÁRAKOZÁS - GONDOLATOK AZ ÜNNEP KÖZELEDTÉVEL
„Adventus domini” annyit jelent latinból magyarra fordítva, hogy az Úr eljövetele. Gyújtsunk hát
gyertyát az adventi koszorún! Tudom, hogy a rohanó hétköznapok ritmusa kevés embernek engedi
meg, hogy maga készítse el, de a megvásárolt, kedves gyertyákkal díszített koszorúcskán is minden
gyertyagyújtásnál gondoljunk arra: a várakozás erősíti hitünket és óhajtjuk, Jézus Krisztus szívünkbe
költözését. A három lila és egy rózsaszín gyertyát vasárnaponként gyújtják meg, mindig eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban
a várakozónak ad karácsonykor. A hit, a remény, a szeretet és az öröm töltse be szívünket az adventi
hetekben, engedjük át magunkat a karácsonyvárás édes érzésének. Sajnos napjainkban a csöndes,
meghitt ünnep színes fényekben sziporkázó, hangos vásárlási lázban égővé változott. A világ, az élet
s benne az összes ünnep elanyagiasodott, a hagyományok lassan elfelejtődnek. Advent idején a várakozás helyett készülődnek az emberek; sokan egyik üzletből a másikba rohannak. A szeretet mértékét
az ajándék értékével próbálják helyettesíteni. De ez soha sem sikerülhet, mert szeretetet pénzen venni
nem lehet! Öltöztessük díszbe a szívünket! Tiszta lelkülettel, másokra is figyelve, embertársaink érezzék, hogy nálunk keresztény katolikus embereknél a karácsonyvárás nemcsak a külsőségekben mutatkozik meg. Meg kell tanulni tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s
arra való, hogy a hétköznapi mivoltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajnálom
azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk felemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta
ünnepei gondolatokkal és tiszta szívvel lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon, s apró
küzdelmeinken, vélt vagy valós sérelmeinken. Vannak emberek, akiknek a sok szenvedés, a betegség,
napjainkban különösen a világjárvány, a lemondás megkeseríti mindennapjaikat. Lehet, hogy gyarló
ember módjára lázadunk, méltatlankodunk. Gondoljunk ilyenkor a jászolban fekvő kisdedre, aki kitaszítottként jött erre a világra. hogy megváltónk legyen. Próbáljuk megérteni annak a kijelentésnek a
nagyságát, hogy Isten az embert a saját képére teremtette. Soha nem kapott nagyobb ajándékot az emberiség, mint kétezer éve, mikor megszületett egy gyermek, aki elhozta a reménység üzenetét, hogy
van értelme az életnek, hogy e földi próbatétel csak epizódja (de sorsdöntő epizódja!) végtelen létünknek. Gyermeki szelídséggel, ősszinteséggel és hittel várjuk hát mi is a karácsonyt! Gondoljunk idősebbek a gyermekkorunk karácsonyára, a készülődésre. A felejthetetlen pillanatok varázsát nem hozza már vissza semmi, csupán az emlékek őrzik hűségesen. Karácsonyra nem tudunk sokszor ünnepélyes csöndet, puha fehér hótakarót varázsolni a tájra, ezért próbáljuk meg a meghittséget, a régi illatokat, az ünnepi hangulatot felidézni kis családi fészkünkben. Talán sikerül egy szeletkét átmenteni
azokból a karácsonyokból, amelyek olyan nagy boldogságot jelentettek valamikor nekünk. A kis Jézus minden karácsonykor újra megszületik a szívünkben, és erre a nagy eseményre készülni kell.
nagytakarítást kell végezni nemcsak a lakásunkban, hanem a szívünkben is hogy az égi vendéget méltóan befogadhassuk.
Talán a karácsony ünnepe az, ami a legtöbb szeretetet viszi az emberi szívekbe. A kis Jézus képes arra, hogy a legkeményebb szívet is meglágyítsa, belőle is fakasszon egy kevéske szeretetet. Jó lenne,
ha az ünnep lángja nem aludna ki az ünnep után sem.
Adjunk hálát Istenek, hogy mindig érezhetjük az Ő végtelen kegyelmét, érezhetjük, hogy mellettünk
van és ez elég erőt ad a nehézségekben is. Adassék meg ez a csoda minden jóakaratú embernek!
Kívánunk mindenkinek nyíltszívű várakozást, kegyelmekben gazdag, békés áldott ünnepeket!
Primász Gábor Róbert c.esperes, plébános és Csomay Tünde hitoktató, kántor
A Márkói Plébánia Ünnepi Miserendje:
Advent vasárnapjain minden szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással kezdődik 11.15 kor.
Adventi koncert a COVID járvány miatt Advent első vasárnapján a szentmise keretében lesz.
Hajnali misék (Rorate) november 30-án és december 14-én reggel 6 órakor lesznek.
December 24-én szenteste a szentmise 20.30 perckor kezdődik.
December 25-én 11.15-kor lesz a szentmise ennek keretében pásztorjáték.

December 26-án 11.15-kor lesz a szentmise.
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Márkói Csárda
Karácsonyi kínálatunk elvitelre!
Halászlé harcsafilével
Halászlé pontyszelettel
Halászlé belsőség

1.490,- Ft
1.290,- Ft
990,- Ft

Csárda tál 2 személyre (cigánypecsenye, gombás szűzpecsenye,
sajttal sonkával töltött csirkemell, puszta pulykamell, grillkolbász,
petrezselymes burgonya, párolt rizs, vegyes savanyúság)

5.190,- Ft

Haltál 2 személyre (fogasfilé Orly módra, fokhagymás harcsafilé,
egészben sült mandulás pisztráng, rántott ponty,
párolt rizs, zöldségköret, tartármártás)

6.390,- Ft

Ünnepi tál 2 személyre (Kijevi csirkemell, Sült kacsacomb,
egészben sült mandulás pisztráng, baconba tekert szűzpecsenye,
petrezselymes burgonya, párolt rizs, párolt almás lilakáposzta)

7.390,- Ft

Hidegtál 1 főre (minimum rendelés 4 fő részére) Francia saláta talapzaton:
Tormakrémes sonkatekercs, Füstölt kolbásszal töltött sertéskaraj, kaszinótojás,
baconba tekert szárnyas májpástétom, aszalt szilvával töltött csirkemell tekercs,
fogasfilé Tihanyi módra, vagdalt

2.500,- Ft

Rendelést leadni a 88/210-606, 30/356-1766 számokon és személyesen is lehet
legkésőbb 2021.12.21. kedd 15.00. óráig

ÜNNEPI NYITVATARTÁSUNK
December 24.
Ételek elvitele
December 25-26
ZÁRVA
December 27.
12.00-20.00
December 28
12.00-16.00
December 29-30
12.00-20.00
December 31.
Január 1-9.
Január 10-től

ÉTELKISZOLGÁLÁS
08.30-11.30

12.00-15.00
ZÁRVA
12.00-20.00

12.00-19.30
12.00-15.30
12.00-19.30
12.00-15.00
12.00-19.30.

Elérhetőség: +36-88/210-606, +36-30/356-1766
e-mail: markogasztro@gmail.com, weblap: www.markogasztro.hu

Programajánló:
2021. november 27., szombat 15 óra — Foltvarró kiállítás, jótékonysági tombola és kézműves játszóház
2021. november 28.-2021. december 19., vasárnaponként 16:30 — Adventi gyertyagyújtás a Betlehemnél

2021. november 28.-— Adventi koncert a szentmisén
2021. december 3., péntek 18:00 — Hová lett a hóember? Csukárdi Sándor könyvbemutató a könyvtárban
2021. december 4., szombat 12 órától— Mikulás lovas felvonulás a faluban
2021. december 22., szerda 16:30 — Mindenki Karácsonya a kulturális központ előtti téren
2021. december 24., — Christkindl járás
2021. december 25., — Pásztorjáték az ünnepi szentmisén

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Benkő Gabriella – kulturaliskozpont.marko@gmail.com

Gólyahír!
Szeretettel köszöntjük a község új
lakóját a szeptemberben született
Günther Botondot!

www.marko.hu
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