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Márkó SE hírei:

Márkói Nyugdíjasok
Egyesüete
Május 8-án tartottuk összejövetelünket, melyen
anyák napi műsorral kedveskedtek az óvodások. Nagyon tetszett mindenkinek. Köszönjük
szépen Iringó és Rita óvónéniknek a felkészítést. Ezután megköszöntöttük névnapos társainkat és a férfitagjainkat, mivel fiúnapot is tartottunk.
Legközelebbi rendezvényünk június 6-án
16 órakor lesz, amely jubileumi találkozó is.
Meghívott előadóink:
● Szeles József , a veszprémi Petőfi Színház
színművésze
● Csolnoky Nyugdíjas Klub néptánccsoportja
● Cserdülők Néptánccsoport
● Veszprémfajszi Nyugdíjas Énekkar
Szeretettel várunk minden tagunkat és leendő
tagokat!
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Elnökség

Bajnok a MÁRKÓ SE felnőtt csapata!
Három fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan
előnnyel vezet és így már bajnok a felnőtt csapat.
Eredmények:
Felnőtt

Ifi

Márkó – Nemesvámos

9:1

3:3

Dudar – Márkó

0:0

5:3

Márkó – Magyarpolány

3:0

1:3

Felsőörs – Márkó

0:1

0:3

Márkó – Balatonkenese

8:3

2:3

Márkó – Szentgál

4:1

2:0

Az ifjúsági csapat legutóbbi három mérkőzéséből kettőt megnyert, egyszer pedig minimális vereséget szenvedett. Három forduló van hátra a bajnokság végéig.
A következő vasárnap Nemesszalókon /12.helyezett/
játszunk, majd egy hét múlva Csabrendeket /11.helyezett/ fogadjuk, végül zárásként Szentantalfán /6.helyezett/ szerepel a csapat.
Hajrá Márkó!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a
helyi önszerveződő csoportokat, hogy Hartmann Antal polgármester június havi tiszteletdíjának teljes összegét felajánlotta a Márkón
működő civil szervezetek javára.

Ernyei István
elnök
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Márkói Cserdülő Néptáncgála
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület jelenleg közel 60 főt számláló csapatának első közös
bemutatóját láthatták az érdeklődők 2013. április 28-án, vasárnap délután Márkón, az új óvoda
épületében.
Jelen idő szerint három csoport alkotja a márkói
néptáncos élet gerincét. A legkisebbjeink óvodás korúak és a színvonalas óvodai tevékenységnek köszönhetően elég népes ez a csapat.
Alsó tagozatos gyermekeinkből egy teljesen
egyedinek mondható közösség alakult ki, hiszen
a 15 lány mellett mondhatjuk hősies hozzáállással Kiss Barnabás, - mint egyetlen fiú - alkotja a
fiú tánckart. A mindössze másfél éve működő
felnőtt csapat pedig a nagy életkori differenciák

Felnőtt csoport—Rábaközi táncok

A rendezvényen 5 produkciót láthatott az igen szép
számban megjelent nagyérdemű. Elsőként a felnőtt csapat lépett színpadra egy rábaközi táncokat tartalmazó
koreográfiával. Őket a legifjabbak követték, s előadásukban népi játékok, mondókák, gyermekdalok, népdalok elevenedtek meg egyszerűbb tánclépésekkel fűszerezve. Ezután ismét szenior csoportunk lépett a közönség elé, ezúttal a felső Tisza-vidékről származó
szatmári táncokkal. Legrégebben működő, iskolás csoportunk mátyusföldi táncokat mutatott be, majd a felnőtt csapat moldvai táncai zárták a program színpadi
részét.
A műsort követően táncházat tartottunk a Jurta Zenekar
közreműködésével.

A legifjabb táncosaink

miatt érdekesebb, és színesebb arculattal rendelkezik, mint a megye bármely más felnőtt vagy
akár szenior korú tánccsoportja.
A gála az elmúlt három esztendő egyfajta kivonata, esszenciája volt. Színpadi összeállításaink
csak egy részt képesek megjeleníteni mindabból, amit a próbákon egyébként még megtanulunk. Ezen túlmenően azonban hisszük és valljuk, hogy a táncos mozdulatokon, népdalokon és
zenéinken keresztül
tudat alatt elsajátítunk egy olyan értékrendet, hozzáállást is, melyet csak
magyar hagyományaink
megtartó
erejével és annak
tudatos benevelésével érhetünk el.

A rendezvény óriási érdeklődés mellett, nagy sikerrel
zajlott, mely még inkább megerősített minket abbéli
meggyőződésünkben, hogy a népi kultúrának, a néphagyományoknak ma is helye, szerepe, sőt mi több, hivatása van. Olyan, sokak által már-már elfeledett fontos
értékeket őriznek és elevenítenek meg, melyek mindnyájunk számára szükségesek, hiszen a gyökereinket
jelentik. Az utóbbi időben nagyot fordult a világ, és
reméljük jó irányba. De innen, Márkóról úgy tűnik,
igen. Lassan visszatalálunk gyökereinkhez, s nemcsak
a színpadon, de a szabadidőnkben is, s az értékes szórakozással töltött idő jelenti majd ismét az igazi örömöt,
felszabadult pillanatokat a magyar ember számára.
Ezúton is köszönjük Márkó Község Önkormányzata, a Balassi Intézet közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal anyagi támogatását,
valamint a veszprémi Kurázsi Táncegyüttes vendégtáncosainak segítségét.
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület

Iskolás csoportunk
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Megemlékezés hazánk gyásznapjáról
Trianon – 1920. június 4.
90 éve történt. 10 órától, az aláírás időpontjától 2
órás harangzúgás búcsúztatta Szent István országát. Beszélhet-e erről tárgyilagosan egy magyar
ember?
Lehet-e pusztán lezárt, végleges történelmi tényként visszaemlékezni erre az eseményre?

Bolhapiac Márkón

Azt hiszem, nem.
Az idén május 11-én Márkón első ízben megrendezett bolhapiacra közel 20 helyi és környékbeli lakos
jelentkezett portékáival. Rendkívül színes volt a repertoár. A használt ruhákon, játékokon, könyveken
kívül saját készítésű ékszereket, sportereklyéket, műszaki eszközöket, sőt, még akváriumot díszhalakkal,
illetve kismacskákat is találhatott az arra járó érdeklődő. Természetesen a felsorolás közel sem teljes.

A Magyar Királyság területe Trianon előtt

A rendezvényt ezúttal a Bugyuló Tér Játszóház és
Játékbolt, valamint az Okostojás Fa- és Fejlesztő
Játékok Boltja támogatta. A vásárlók között 5 darab
30 perces játszóházi belépőt, illetve 4 db 1000,- Ft-os
Tecso vásárlási utalványt sorsoltunk ki támogatóink
és árusaink jóvoltából.

/Horvátországgal együtt/: 20,9 millió lélek.

Ezúton köszönjük Bere Viktóriának a szervezést,
árusainknak pedig a részvételt. Reméljük, következő
alkalommal még többen látogatnak el vásárunkba,
létjogosultságot és hagyományt teremtve e kedves
helyi kezdeményezésnek.

/Horvátországgal együtt/: 325 ezer km2
Trianon után: 93 ezer km2
Az elcsatolt és a megmaradt területek aránya:
71,5% - 28,5%
A Magyar Királyság lakossága Trianon előtt

Trianon után: 7,6 millió lélek.
Az elcsatolt területeken élők és a megmaradt lakosság számának aránya: 63,5% - 36,5%
Még Lengyelországnak és Olaszországnak is jutott belőlünk egy kis darab.
„És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után,
megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e Hazán!”
Kiss György

PÁLYÁZAT
Ezúton gratulálunk falunk ifjú lakóinak: Kiss Barnabásnak, aki a 2013. április 28-án Várpalotán megrendezett Bakony Virágai Megyei Szólótáncversenyen Bakony Virága Szólótáncos Díjat szerzett,
valamint a 2013. május 14-én Veszprémben tartott
Városi Népdaléneklési Versenyen 2. helyezést ért
el, Kiss Annának, aki a fenti Városi Népdaléneklési
Versenyen kategóriájában 1. helyezett lett, valamint
Polányi Lucának, ugyanezen rangos megmérettetés
különdíjasának.
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A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
pályázatot hirdet az egyesület logójának
megtervezésére és kivitelezésére. A pályázaton bárki részt vehet, a nyertes pályamunka
készítője értékes jutalomban részesül. Az elkészült logóterveket a következő e-mail címre: katalinlenart@yahoo.de, illetve CD-re másolva az alábbi postacímre várjuk:
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
8441 Márkó, Petőfi S. u. 16/A.
Beküldési határidő: 2013. július 1.
Elbírálás: 2013. július 30-ig

Programajánló
Szeretettel várunk minden márkói
gyermeket a
2013. május 26-án
vasárnap délelőtt 9.30 órai kezdettel
az új óvoda épületében
rendezendő

márkói gyereknapra

Tervezett programok:
● Interaktív zenés bohócműsor
Módri Györgyi és Máté P.
Gábor, a veszprémi Petőfi
Színház művészeinek közreműködésével
● Traktoros utazás a faluban
● Arcfestés
● Ügyességi vetélkedők
● És még sok meglepetés…
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Mindenkit sok szeretettel várunk az

I. Bándi Sütemény és Torta Fesztiválon
2013. május 25-én (szombaton) 15 h-tól
az Óvoda melletti régi Polgármesteri Hivatal épületénél.

MEGHÍVÓ
Trianon megemlékezés

Nevezni 14 h-tól 14,45 h-ig lehet
bármilyen házilag sütött süteménnyel: édessel, sóssal,
kerekkel, szögletessel…

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2013. június 4-én kedden, 18.30 órára

a trianoni békediktátum
aláírásának 93. évfordulóján,

Kérjük, hogy minden sütemény mellé az alkotó hozza el
a receptet is, mert a legfinomabbak bekerülnek az
I. Bándi Süteményes Füzetbe!

a Nemzeti Összetartozás Napján
Márkón a kopjafánál

A szavazás anonim lesz, bárki jöhet kóstolni és szavazni!
Kóstolótál: 250,- forint

tartandó megemlékezésre.

A legtöbb szavazatot kapó süteményt és annak sütőjét
értékes díjjal jutalmazzuk.

Hartmann Antal polgármester
emlékező szavait hallhatjuk

Szurkoljunk együtt!!!
Ki a legjobb palacsintaevő Bándon?

A műsorban közreműködnek:
●

A délután folyamán a gyerekeket
lángos- és palacsintaevő versenyre is hívjuk!

Szeretettel várunk mindenkit!
Sose Bánd Színjátszókör
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●
●
●

Baksa Katalin - Arany Páva Díjas népdalénekes
Migray Barbara
Szalay Szabolcs
Várszegi Martin

Márkó a XX. század első felében
gyermekszemmel
2. rész
„A házunk mögött volt a másik iskola, és tanítólakás. Itt lakott Steixner István tanító feleségével és három lányával. Ő tanította az alsó
négy osztályt osztatlan rendszerben, német
nyelven.
Én is itt végeztem az 1. osztályt, hiába könyörögtem Apukámnak, hogy van egy kis megtakarított pénzem, azt adja oda Pista bácsinak,
és mondja meg neki, hogy nem megyek. Ehhez képest az egész életemet iskolában töltöttem. Gót betűkkel tanultam írni, olvasni. Gyönyörű írásmód, így nem lehet csúnyán írni.
Udvarukon hinta is volt, repültünk az ég felé.
Apukám foglalkozott a felsősökkel, szintén
osztatlan formában. Nagyon szerettem bemenni a foglalkozásokra. Sok csuda-dolog
történt ott. A diákok reggelente magukkal
hozták az aznapi tüzelőnek való fahasábot.
Nagyon szép népviseletben jártak a gyerekek
iskolába. Apukám csodaszép dolgokat készíttetett velük, pl. kis szekeret, boronát, vetőgépet, ágseprűt, és mindenféle falun használatos
szerszámot. A fiúk nagyon jó kézügyességgel
rendelkeztek. Kár, hogy ezekből a kis remekművekből nem maradt meg semmi. Emlékszem, az osztály falán sok szemléltető plakát
volt. Még most is magam előtt látom az egyiket, ami a ceruza készítés fortélyait ismertette.
A szünetekben a lányokkal játszottam. Volt
egy kedvenc játékunk, ami elég nagy kézügyességet igényelt. 5 kavicsot kellett ledobni, majd az egyiket felvenni, feldobni, miközben egy másikat fel kellett venni a földről és
úgy elkapni a feldobott kavicsot. A játék egyre nehezebb lett, mert azután már 2, majd 3, 4
kavicsot is be kellett gyűjteni a földről.

A második osztályban Apukám Veszprémbe íratott be
az Angolkisasszonyokhoz. Bejáró lettem vonattal, de
ez nem vált be. Már reggel 7 órára benn kellett lenni az
iskolában szentmisén. Én folyton álmos és fáradt voltam, így végül Apukám az Irgalmas Nővérek Iskolájába íratott be, és a zárdában lettem bentlakásos tanuló.
Ott nagyon szerettem élni. Náluk kedvesebb, gyerekszeretőbb emberekkel azóta sem találkoztam. Itt lettem
elsőáldozó is. Azt is olyan szépen szervezték meg,
hogy minden gyereknek életre-szóló élményt adott.
Apukám gyakran eljött értem vasárnaponként biciklivel és néhány órára hazavitt, pedig ez nem volt kis teljesítmény, mert Veszprém 8 km-re van Márkótól.
A két iskola egy kis térre nézett, szemben a templommal. A téren a 4. épület a paplak volt. Az út másik oldalán éltek Schaffhauserék. Ők szintén kocsmát üzemeltettek, és egy kis boltot is, ahová gyakran jártam,
mert fehér habcsók kacsát lehetett kapni, amit nagyon
szerettem. Nekik is két lányuk volt. Úgy emlékszem,
hogy a nagyobbikat Mariskának nevezték. Furcsán éltek. Egy nagy termen, ami a kocsmához tartozott, kellett átmenni, majd a végében egy falépcsőn lehetett
felmenni a lakószobájukba, ahol az egész család aludt.
A templomkert is csodavilág volt. Az oltárokról kidobott virágokat a kert sarkában tárolták. Mi Médivel
ezekből fontunk koszorút a fejünkre.”
(Dunay „Baba”, az egykori márkói tanító, Dunay
Vilmos lányának visszaemlékezése a Márkón töltött
gyermekkori éveiről. — a folytatást következő számunkban olvashatják)
A cikk létrejötte Laknerné Léber Katalinnak köszönhető.

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de
www.marko.hu
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