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Márkói Tükör 

 

 

 

 

 

 

    Márkó Község Lapja               Márkóért együtt!                                     Megjelenik: havonta   

XXII. évfolyam 11. szám                                                        2015. október 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

 

Október 7-i összejövetelün-

kön  a 90 éves Libis Józse-

fet köszöntöttük, és az 

idősek napját ünnepeltük. 

Október 10-én kirándulni 

mentünk a csodálatos Ba-

konyba. A hűvös idő ellené-

re utaztunk a bakonybéli  gumivonattal, megnéztük a 

csillagvizsgálót, valamint Zircen az apátsági templo-

mot és könyvtárt. 

Köszöntjük új tagjainkat, Knolmayer Gábort és felesé-

gét Katit. 

 

Örömmel értesítjük nyugdíjas társainkat, hogy meg-

alakítottuk néptánccsoportunkat, melyhez szeretettel 

várjuk a csatlakozni vágyókat. Próbáinkat vasárna-

ponként 15.30 órától tartjuk a Kulturális Központ 

nagytermében. Oktatónk: Szabó Sándor (Sanci). 

 A legközelebbi összejövetel november 4-én, 16 óra-

kor lesz. Szeretettel vár juk régi és leendő tagjain-

kat! 

  Egyesület elnöksége 

HÍREK 

 

A KEOP 5.7.0 energetikai pályázat munkálatai a 

műszaki terület átadását követően még ezen a 

héten megkezdődnek. 
 

Az újtelep aszfaltozásával és a szennyvíztisztító 

bővítésével kapcsolatos lakossági kérdésekre rea-

gálva ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2014-19

-ig kidolgozott területfejlesztési programon belül 

Márkó Község Önkormányzata benyújtotta a fen-

ti fejlesztésre vonatkozó támogatási igényét. En-

nek elbírálása a közeljövőben várható. 
 

Ezúton kérjük tisztelt lakótársainkat, hogy a te-

metőben kihelyezett hulladékgyűjtő konténerbe 

csak a rendeltetésének megfelelő szemetet he-

lyezzenek el. A síremlékek javításakor keletke-

zett egyéb hulladékot (pl. föld, kő, beton) ne te-

gyenek bele! 
 

Hartmann Antal 

polgármester 

RÉGI MÁRKÓI FOTÓKAT KERESÜNK! 

Kedves Márkóiak! 
 

A Márkó története című könyv anyagához és 

egy márkói fotóalbum létrehozásához kere-

sünk a régmúlt időszakból (20. század) jó minő-

ségben megőrzött fotókat.  
 

Aki rendelkezik ilyenekkel, és a fenti cél érdeké-

ben használatra át tudná adni őket, kérjük, jelezze 

szándékát a következő elérhetőségek valamelyi-

kén legkésőbb 2015. november 15-ig: 

Telefon: +3630 830 64 77 

E-mail: muvelodes.marko@gmail.com 
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FELHÍVÁS 
 

 A „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” - 2015 
 

MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉÉRT DÍJ JELÖLÉSÉRE 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, 

közművelődési tevékenységük elismeréséért. A díjjal emlékérem és díszoklevél jár. 
 

Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzetiséghez /bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, ro-

ma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/amelyek 

kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális 

örökség megtar tásáér t, fejlesztéséér t, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát -medence népeinek 

együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, nemzetiségi média, nem hivatásos művésze-

tek, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.) 

 

A díjak átadására évente egyszer, a Magyarországi Nemzetiségek ünnepnapjához kötődően kerül sor, mely-

nek rangját a Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja, 

ahol a Magyarországon honos nemzetiségek többségében amatőr előadói saját anyanyelvükön prezentálják, 

népszerűsítik sokszínű, gazdag hagyományaikat egy-egy attraktív színpadi produkció által. 

                                                                                          

A díjak száma maximálisan 8 db lehet. 

A díjat a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója adományozza.  
 

A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Megjelenik: az MTI-ben, a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján 

(www.nmi.hu honlapon), valamint a www.nemzetisegek.hu honlapokon, a nemzetiségek országos folyóira-

taiban és nemzetiségi médiában. 

 

A díjazásra jelöltek felterjesztése a csatolt jelölőlapon, valamint annak mellékleteként maximum 3 oldalnyi 

indoklással történik. 

A díj átadása laudátióhoz kötődik. 

 

Az elbírálás szempontjai: 

 szakmai életút/életmű elismerése  

 adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és a nemzetiség kultúrájában betöltött ki-

emelkedő tevékenysége 

 az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon, illetve külföldön  

 nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése 

 

A felhívás és a jelölőlap letölthető a www.nmi.hu, honlapról, vagy igényelhető a 225-6041 telefonszámon. 

A jelöléseket szíveskedjenek a Nemzeti Művelődési Intézet postai (lásd alább) vagy elektronikus címére 

(foigazgatosag@nmi.hu) legkésőbb 2015. október 31-ig elküldeni.  

 

Nemzeti Művelődési Intézet 

 „Nemzetiségi Gála”                                                                     

1011 Budapest, Corvin tér 8.  

                                                                                                                       

A megadott határidő után beérkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.    

 

                            

                                                                  Polyák Albert 

                                                                    m.b. főigazgató 

 

http://www.nmi.hu/
http://www.nemzetisegek.hu/
http://www.nmi.hu/
mailto:foigazgatosag@nmi.hu
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Márkó Község Díszpolgára 

Magasházi János 
 

1936-ban született Márkón. A zene szeretete és a 

harmonika apai örökség, hiszen már apja, Mihály is 

híres harmonikás volt. A szülői példa és a szorga-

lom, a gyakorlás meghozta a szakmai elismeréseket. 

Magasházi János több, mint három évtizede állandó 

fellépője a német nemzetiségi rendezvényeknek, 

harmonikás találkozóknak és természetesen telepü-

lésünk rendezvényeinek is.  

Számos csoportot kísért és kísér ma is harmonikán, 

így szinte megalakulásától kezdve a márkói Steixner 

István Német Nemzetiségi Kórust is. Minősítő ver-

senyeken csoportjaival legtöbbször arany minősítést 

ért el. 

1998-ban településünk nemzetiségi önkormányzatá-

nak létrehozásában fontos, kezdeményező szerepe 

volt. Az első ciklusban elnökhelyettesként, majd 

elnökként tevékenykedett. 

Harmonikájával nem csak a megyében, de országo-

san és határainkon kívül is öregbíti településünk hír-

nevét. Munkásságát a Veszprém Megyei Német 

Nemzetiségi Önkormányzat is elismerte, 2012-ben 

Magasházi Jánost a legmagasabb kitüntetéssel, az 

Ehrenpreis díjjal jutalmazta. 

 

Településünk Önkormányzatának képviselő-

testülete a falu közösségéért végzett munkája, a 

nemzetiségi kultúra ápolása és bemutatása terén 

nyújtott kimagasló teljesítményéért Magasházi Já-

nosnak a díszpolgári címet adományozta. 

Márkó Község  

Posztumusz Díszpolgára 

Somhegyi -Heizer Mihály 
(1915–1983)  

 

Középiskolai szerzetes-tanár és lelkész, falunk 

szülötte. Tanulmányait Márkón, Veszprémben és 

Kecskeméten, majd a budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetemen végezte.  

Ifjú papként, latin-német szakos piarista tanárként 

szinte pontosan 33 éves koráig tanított a debrece-

ni gimnáziumban. Az egyházi iskolák államosítá-

sa után Hajdúsámson lelkipásztora volt. A szerze-

tesrendek feloszlatása és működésük korlátozása 

után az 1950-es évek elejétől gyári munkás lett a 

budapesti Chinoin Gyógyszergyárban. 1978-ban 

kerülhetett vissza a rendbe. 

Múlhatatlan érdeme a Márkó néphagyományai 

című könyv alapját képező, Márkó néprajza cí-

mű, be nem nyújtott doktori disszertáció, mely a 

település XX. század eleji, még élő, színes népha-

gyományait írja le. Nem egy külső szemlélő, ha-

nem a benne élő, mindent jól ismerő, a hagyomá-

nyokkal együtt lélegző ember szeretettől áthatott 

szavai szólalnak meg a dolgozatban. 
 

Somhegyi – Heizer Mihálynak településünk ha-

gyományainak dokumentálásában és az utókor-

nak való megőrzésében végzett felbecsülhetetlen 

értékű munkájáért Márkó Község Önkormányza-

tának Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári 

címet adományozott.  

Író-olvasó találkozó Fábián Janka írónővel 
  

2015. október 14-én, 17.30 órai kezdettel író-olvasó találkozót tartottunk 

Fábián Jankával, az Emma trilógia és számos történelmi romantikus regény 

szerzőjével. A szerző a munkásságával kapcsolatos kérdésekre közvetlen 

stílusban, őszintén és részletesen válaszolt. Az est végén a közönség sorai-

ból is hangzottak el kérdések, hozzászólások, biztató, dicsérő szavak az író-

nő felé, majd könyvek és könyvjelzők dedikálásával zárult a rendezvény. 

A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében 

valósult meg. 

 

Ezúton is köszönjük a könyvtár támogatását, mely lehetővé tette a ren-

dezvény megszervezését. 
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Idősek világnapja 

 

Idén sem feledkeztünk el kis településünk idős 

lakóiról. 2015. október 2-án, pénteken az Idősek 

Világnapja alkalmából egy kellemes délutánt 

tölthettek el a Kulturális Központban.  

Az üdvözlő ital után mindenki helyet foglalt a 

terített asztaloknál. Zsarkó Piroska egy szép vers-

sel nyitotta meg a rendezvényt, majd Hartmann 

Antal, polgármester úr köszöntötte a megjelente-

ket. Ezt követően a Márkói Kamara TehátRum 

tőlük eddig nem megszokott műfajban mutatko-

zott be, gitár kíséretében vidám és megható dalo-

kat énekeltek, amelyhez az idősek is csatlakoz-

hattak. A Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes fel-

nőtt és gyermek csoportja tovább fokozta a han-

gulatot pörgős táncaival. Az est fénypontja 

Stefancsik Annamária és Kőrösi Csaba színvona-

las zenés előadása volt. A műsor után sokan ott 

maradtak még egy kis közös beszélgetésre. Ez-

úton is szeretnénk megköszönni a fellépőknek a 

részvételt. Reméljük, hogy mindenki jól érezte 

magát és a következő évben is hasonlóképpen 

tudunk majd kedveskedni nyugdíjas lakótársaink-

nak.  

Országos Könyvtári Napok 

Lombhullató játszóház 

  

2015. október 5-én tar-

tottuk az Országos 

Könyvtári Napok kere-

tében szervezett Lomb-

hullató játszóházat. A 

program során a kéz-

műves foglalkozások 

széles választékával 

vártuk a könyvtárba betérő gyermekeket. Hajtogattunk 

békát, kutyát, pillangót, készítettünk harmonika babát, 

színes papírformákból képeket, vicces formákat. A 

résztvevő óvodás és kisiskolás gyerekek lázasan mun-

kálkodtak, vágtak, ragasztottak, színeztek és hajtogat-

tak, s végül mindenki sok szép al-

kotással térhetett haza.  

 Márkói Cserdülő  

Kulturális Egyesület 

 

Szeptembertől folytatódtak a rendszeres néptánc fog-

lalkozások a Kulturális Központ nagytermében. 

 

A táncpróbák időbeosztása: 

Hétfő:     16.30-17.15 - Legkisebbek 

  17.15-18.15 - Középső gyerekcsoport 

Kedd : 18.30-20.00 - Felnőtt csoport 

Csütörtök: 17.00-18.30 – Legidősebb gyerekcsoport 

Vasárnap:  15.30-16.30 - Nyugdíjas tánccsoport 

  16.30-18.30 - Felnőtt csoport 

 

Szeretettel várjuk régi és 

új táncosainkat! 
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MEGHÍVÓ 
 

A márkói Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar tisztelettel meghívja  

Önt és kedves családját 

 
2015. november 29-én 17 órakor kezdődő 

 
 

                  ADVENTI KONCERTJÉRE 
 

                  a márkói templomba. 

 
 

III. Márkói Színjátszó Találkozóra  
 

November 7-én, szombaton újra megrendezzük a már hagyomá-

nyosnak mondható Színjátszó Találkozót településünkön. Kezdenek 

kialakulni a hagyományok, a fellépők köre is kezd állandósulni, 

ezért úgy látjuk, úgy reméljük, hogy a tisztelt Nagyérdemű Közön-

ség ismét jól szórakozhat majd. Jó alkalom kínálkozik, hogy az elő-

adások ideje alatt a színház és humor újra elvarázsoljon bennünket 

és kiléphessünk a hétköznapok gondjaiból – bajaiból. Nagy szükség 

van napjainkban is arra, hogy igazán kikapcsolódhassunk, elfeled-

kezhessünk a külvilágról. 
 

Tavaly igazán szép számú néző gyűlt össze a jeles alkalomra, és 

ennek a cikknek nem titkolt szándéka, hogy közönség számát az 

idén tovább gyarapítsuk.  

Ez úton hívjuk hát Önöket november 7-én, szombaton 16 órára  

az ezen az estén színházzá változó Kulturális Központunkba. 

Tavaly beváltottuk ígéretünket. Plakátunk jelszava ez volt: Szóra-

kozzon velünk! A sok felhőtlen percből, az előadások sorából az 

utólag legjobbnak nyilvánított produkciót szeretném csak néhány 

szóban megemlíteni. Moliére tollából származik a Mesteremberek 

című jelenet, melyben egyszerű kétkezi munkások adnak elő egy 

romantikus történetet. A humor forrása volt, hogy a női szereplőt is 

férfi színész játszotta, és közönséget a mesterien kijátszott és kita-

lált szituációk is mulattatták. Higgyék el, nem túlzás, többen sírva 

röhögtek a poénokon. Egy szó mint száz, aki eljött nem bánta meg! 

 

Idén is fellépnek a papkeszi Rest Macskák, a pápai Szó és Kép 

Színpad, akik akár az egész napot utazással töltenék, hogy itt lehes-

senek, a Sose Bánd Társulat Bándról. Valamint a házigazdák, akik 

ezúttal a nyitó előadást fogják bemutatni, tehát a Márkói Kamara 

TehátRum is eljátssza az idei új darabját. Aki lemaradt a falunapon 

az előadásról, (Herkules bonbon) az most bepótolhatja, aki látta 

nézze meg még egyszer! 

Kiss György 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk idén  

született  új kis lakóit: 

 
Bártfai Dávidot 

Kiss Lenkét 

Kovács Adél Rozáliát 

Orsós Kevint 

Sárfi Larát 

Somogyi Olivért 

Somogyi Zsigmondot 

Tóth Veronikát 

 

 

 

 

 
Gratulálunk a szülőknek és sok örö-

met kívánunk  az egész családnak! 
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2015. november 13. péntek, 16 óra 

KULTURÁLIS KÖZPONT 
 

Tervezett program: 

 A márkói óvodások műsora: Márton-napi 

gyermekdalok, versek, mondókák előadása az 

új óvodánál 

 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános 

Iskola 2.b. osztályának műsora 

 Lámpásos, fáklyás felvonulás a kápolná-

hoz, ott teázás, libakeresés 

 Tea, forralt bor, libazsíros kenyér 

 Játszóház az óvónénikkel 

 

 

 

 

Szeretettel várunk minden 

gyermeket az őszi szünetben 

tartandó játszóházba. 

 

Helyszín: Márkói Könyvtár 

Időpont: 2015. október 29. 

10 órától 

 

Tervezett program: 

 Kézműves foglalkozások  

 társas játékok  

 és gofri sütés 

 

A rendezvény a Herend Környéki Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat és Márkó Község 

Önkormányzatának szervezésében valósul meg. 

 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 

a Nemzeti Művelődési Intézet, a Márkói Érték-

tár Bizottság és Márkó Község Önkormány-

zatának közös rendezvényére, melynek célja 

szűkebb és tágabb környezetünk értékeinek fel-

tárása, bemutatása és népszerűsítése. 
 

Helyszín: Kulturális Központ 

Időpont: 2015. november 20.  péntek, 17 óra 
 

Tervezett programok: 

 Megnyitó - polgármesteri köszöntő, helyi 

értékeink bemutatása vetítéssel, rövid is-

mertetéssel  

 Színpadi előadások 

 Kiállítás 

 Helyi ételek/sütemények kóstoltatása 
 

A rendezvényről részletesebb tájékoztatást a későbbiekben 

nyújtunk. 
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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 

Koszorú, sírcsokor, te-

metői dísz, valamint bár-

milyen alkalomra virág csokor rendelhető.  

Ugyanitt használt ruha cipő stb. kapható. 

Tel.:  0620/3572316  

A székelyek és a kínaiak háborúzni akarnak egy-

mással. 

- Aztán hányan vagytok? - kérdezik a kínaiak. 

- 90.000. - felelik a székelyek - Hát ti? 

- Egymilliárdan. 

- Baj van, Áron bátyám! - szól hátra a székely vezér 

- Hová temetjük ezt a sok kínait? 

Mókuska randira készülődik. Igencsak kiöltö-

zik, már a sminkje is készen van, amikor 

hirtelen lesz... egy madár. 

Hát, Mókuska mérgelődik... 

- Na de madárka! Hát miért sz...tál 

le, épp randira készülődöm! 

- Ja, és még azt is üzeni, hogy 

nem ér rá!   

RECEPTÖTLET 

Diótorta 
 

Hozzávalók: 

6 db tojás 

6 ek cukor 

1 cs. vaníliás cukor 

15 dkg dió (darált) 

6 ek zsemlemorzsa 

1 csomag sütőpor 

A krémhez 

12 dkg vaj v. margarin 

 

 

 

 

 

6 ek porcukor 

25 dkg dió (darált) 

2 tk. zsemlemorzsa 

50 ml tej 

1 ek rum 

10 ml vanília aroma 

Elkészítés: 30 + 30 perc 

MÁRKÓI NAPTÁR—FOTÓPÁLYÁZAT 

Tisztelt Lakótársak! 
 

Márkó Község Önkormányzata a közeljövőben 

elkészítendő naptárhoz és képeslapokhoz várja a 

Márkón, különböző évszakokban és korszakokban 

készült fényképeket. A napjaink természeti és mű-

emléki, illetve településünk különböző közösségi 

eseményeinek fotói mellett szeretettel várjuk a rég-

múlt idők jó minőségben megőrzött, e célra hasz-

nálható felvételeit. A naptárban és a képeslapokon 

felhasznált képek beküldőit apró ajándékkal jutal-

mazzuk. Beküldési határidő: 2015. november 1. 

A fotókat a következő e-mail címre várjuk: 

 muvelodes.marko@gmail.com 

 

 

Október 23. Nemzeti ünnep 

Október 29. Őszi játszóház 

November 7. III. Márkói Színjátszó Találkozó 

November 13. Márton nap 

November 20. Értéktár rendezvény 

November 28. Adventi játszóház / Karitász vá- 

      sár / Márkófolt Varrókör kiállítása 

November 29. Adventi koncert 

December 5. Mikulásünnepség 

December 19. Mindenki Karácsonya 

Elkészítés 

A tojássárgákat kikeverjük a cukrokkal, a fehérjéket 

pedig külön felverjük a sütőporral. 

A cukros részhez adjuk a száraz hozzávalókat, majd a 

habot is beleforgatjuk. 

A tésztát először nagy, majd kis lángon sütjük (mint 

egy szimpla piskótát - tűpróba!). Lehet készíteni kerek 

tortaformában vagy őzgerincben is. 

A krémhez a darált diót egy kevéske prézlivel megfut-

tatjuk pici tejben, illetve a vajat kikeverjük a cukorral. 

Mikor a dió kihűlt, hozzákeverjük a cukros vajat, és 

rummal, vaníliával ízesítjük. 

A kihűlt tésztát 3 vagy 4 részre szeljük, megtöltjük, és 

beborítjuk a diós krémmel. 


