
 

XIX. évfolyam 1. szám                                  2012. január 
 

 
A Nyugdíjas Klub hírei 
 
A 2012 évi 1. összejövetelt január 6-án tartottuk, melyre meghívtuk az önkormányzat képviselő- 
testületét és polgármesterét, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a Cholnoky és 
Veszprémfajszi Nyugdíjas Klub tagjait. Az önkormányzat részéről sajnos csak két fő tudott eljönni. 
 

Az összejövetelen nagyon jó hangulatban búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az újévet. 
A talpalávalót Matyi István szolgáltatta mindenki megelégedésére. A meghívott vendég nyugdíjas 
klub tagok is nagyon jól érezték magukat és már most meghívást kaptunk egy veszprémfajszi  
majálisra. 
 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 2011. évben részünkre nyújtott természetbeni és anyagi 
támogatást az önkormányzat képviselő-testületének, valamint Hartmann Antal úrnak, Ernyei 
Istvánnak és feleségének, Lichtenstein Györgynének külön támogatásukért. Reméljük, hogy 2012. 
évben is támogatni tudnak bennünket. 
 

A legközelebbi összejövetelünk február 6-án lesz 4 órakor az önkormányzat épületében. 
Témája: a 2011 évben végzett gazdálkodásunk részletezése 
Előadó: Szivák Alajosné   
 

Szeretettel várunk minden tagunkat és leendő tagokat is. 
           Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

                      Kovács Józsefné    
* * * 

 

A Sport Egyesület hírei 
 

A tavaszi felkészülést a serdülők és a felnőtt csapat is február 4-én, szombaton kezdi meg 
Veszprémben, az Egyetemi Sportcsarnokban. Négy hétvégét tervezünk teremben, és hét közben 
szabadtéri, elsősorban erőnléti edzések lesznek. A bajnoki rajtig 3-4 edzőmeccset szeretnénk 
játszani, amennyiben ezt az időjárás lehetővé teszi.  
A bajnoki rajt március 17-én, szombaton lesz, a serdülők 10 órakor az Ugod együttesét, míg a 
felnőttek 15 órakor a Hajmáskér együttesét fogadják. Reméljük, hogy az időjárás nem borítja a 
szabadtéri programokat, ha igen, úgy terem igénybevételére kényszerülünk. 
 

Ernyei István 
S.E. Elnök 

 
 

Gratulálunk! 
Ezúton gratulálunk lakótársunknak, Bujáki Szabinának, aki a 2011. november 14-én, a tatabányai 
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola fennállásának 35. 
évfordulója alkalmából megrendezett versenyen pénztáros kategóriában második helyezett lett. 
További hasonló szakmai sikereket kívánunk! 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 



Így zajlott… 
 
Mindenki Karácsonya 
 

2011. december 23-án tartottuk a 
falu hagyományosan megrendezett, 
közös karácsonyi ünnepségét, mely 
nagy örömünkre talán minden 
eddiginél nagyobb érdeklődés mellett 
zajlott. Az ünnepi műsorban elsőként 
a nemzetiségi kórus néhány tagjával 
kiegészült Márkói Nyugdíjas 
Dalkör vidám hangulatú karácsonyi 
énekekből összeállított dalcsokrát hallgathattuk meg Tóth László vezetésével és gitár kíséretével. 
Ezután a nemrég alakult Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület már jól ismert Gyermek 
Néptánccsoportjának derűs hangvételű pásztorjátékát láthattuk Sanci vezetésével, majd Kizlinger 
Katalin énekelt gyönyörű, ismert karácsonyi dalokat. A műsort a márkói hittanos gyerekek 
hagyományos betlehemes játéka zárta. Előadásukra Antal Ilona hitoktató készítette fel őket. 
Ezután néhányan kimentek feldíszíteni a falu karácsonyfáját, mások a tábortűz melegénél 
beszélgettek. Ezalatt bent forralt bort, teát és süteményt fogyaszthattunk, s hamarosan kezdetét vette 
a táncház is.  
Meghitt, kellemes hangulatú este volt, melyen reményeink szerint mindenki jól érezte magát. 
Ezúton köszönjük a szereplők és segítők áldozatos munkáját, s természetesen minden résztvevőnek, 
hogy jelenlétével hozzájárult az est sikeréhez. 
Külön köszönet a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáért.  
 

 
* * * 

 
2011 szilveszter éjszakája 
 
Este 8 órakor természetjáró csapatunk a buszpályaudvaron gyülekezett, hogy Márkóra induljon. 
Megérkezve már vártak bennünket barátaink, Vojts Antal, Czirákyné Zombolya Ágnes és a falu 
nyugdíjas tanára Migray Emőd. Első utunkkal a felújított kálvária stációit jártuk be a végén lévő 
kápolnáig. Ezután Vojtsékhoz tértünk be, akik finom italokkal és süteményekkel fogadták népes 
csapatunkat, és Tóni bemutatta magánmúzeumnak is beillő néprajzi gyűjteményét. Onnan utunk a 
falu római katolikus templomába vezetett, ahol a tanár úr elmesélte a templom történetét az 
építéstől napjainkig. Ekkor 20 fős csapatunk hat helybelivel kiegészülve nekivágott az éjszakai 
erdőnek. A Séd patak mentén utunk a Csatár-hegyi kilátóhoz vezetett. A hegytetőn megálltunk, 
megterítettük "az Úr asztalát", ki-ki rápakolta az otthonról hozott elemózsiát, italokat. 
Csodálatos éjszakánk volt: szélcsend, tiszta levegő. Fentről a csillagok ragyogtak ránk, lentől 
Veszprém fényei világítottak. 
 
Éjfélkor elénekeltük a himnuszt és egymásnak örömteli új esztendőt kívántunk, pezsgős koccintás 
mellett. Egy óra körül asztalt bontottunk, és elindultunk a kápolnához és a hársfák alatt lévő 
kegyhelyhez, majd a hegy lábánál lévő kereszthez. Csapatunk eközben meg-megállt, hogy 
karácsonyi dalokat énekeljen. A keresztnél csapatunk kettévált, márkói barátaink hazafelé vették 
útjukat, mi úgyszintén. Az Ördögrágta-szikla, Laczkó-forrás és a vidámpark felé tértünk haza. 
Hajnali négyre mindenki otthon volt. 
 
Még egyszer köszönjük márkói barátainknak a szervezést és a kellemes együttlétet! 
 

Balázs Ferenc 
Bakony Természetbarát Egyesület 

 



PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Farsangi játszóház 
 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 

2012. január 21-én, szombaton 15 órai kezdettel 
az iskolában rendezendő 

farsangi játszóházba. 
Tervezett tevékenységek: 

 Farsangi álarckészítés kartonból különböző technikákkal, farsangi díszek, készítése, 
bohócfestés, hajtogatás, stb. 

 Társasjáték (Aktivity stb.), stratégiai játék (Catan), kártya  
 Előkészületek a következő heti farsangra 

 
„Jókedvedet és barátaidat mindenképpen hozd magaddal!!!”  

 

* * * 
 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
 

Márkó Község Önkormányzata szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját  

a magyar kultúra napja alkalmából  
 2012. január 22-én  

16 órai kezdettel az iskolában rendezett 
ünnepségre. 

 

Közreműködnek:  
a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 

tanulói:  
Erdélyi Pálma, Nánai Fruzsina, Stadler Dominik és Vojts Luca 

 

Felkészítő tanár:  
Krámli Zsuzsanna 

 
 

* * * 

 
 

Ringató 
 

A legutóbbi Ringató foglalkozást január 12-én tartottuk, melyen a már ismert arcok 
mellett újabb gyermekekkel és édesanyákkal is találkozhattunk.  
A legközelebbi Ringató 2012. január 26-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz 
az iskola épületében.   
 

Továbbra is szeretettel várunk minden kisgyermeket szüleikkel, nagyszüleikkel.  
 
 
 



FARSANG 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 

2012. január 28-án, szombaton 15 órai kezdettel 

az iskolában tartandó farsangi mulatságba 
Program: 
 

15.00  Közös játékok, jelmezverseny - ahol a különleges ötleteket és az egyéni munkát 
díjazzuk.  
Szívesen várunk páros, vagy akár csoportos, kreatív, esetleg vicces jelmezeket!!!  
Minden jelmezben érkező apró meglepetésben részesül!!! 

 

16.00 Rosta Géza énekes-gitáros előadóművész fergeteges műsora 
 

17.00 Téltemetés az iskola előtt – téli népszokások felelevenítése, kiszebábu égetés, 
balázsolás, tánc, vigalom Sancival!!! 

 

18.30  Buli, karaoke show 
 

*Fánkot, Süteményt, ropogtatni valót szívesen fogadunk!* 
 

 

* * * 
 

Angol nyelvtanfolyam 
 

Az 1 évvel ezelőtt kezdőként induló angol tanfolyamos kis csoport feltöltésére keresünk fiatalokat, 
vagy felnőtteket, akik már tanulták a nyelvet, de szeretnék tudásukat felfrissíteni, vagy 
továbbfejleszteni. Kedvezményes ár, jó hangulatú órák helyben! 
Érdeklődni: Dézsiné Bán Helga: 70/459-9969 
 

* * * 

Kiadó családi ház 
 

Márkón  110 nm-es szép családi ház kerttel hosszútávra kiadó. Megbízható, becsületes, gondos 
család jelentkezését várjuk. 

Érdeklődni lehet a 70/4599969 számon az esti órákban. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin  


