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                         2016. december 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIII. évfolyam 12. szám 

Márkóért együtt! 

Hírek 

Az elmúlt évek fejlesztései és 

felelős gazdálkodása mellett ön-

kormányzatunk 35 millió forintot 

tudott elkülöníteni a szennyvíz-

tisztítónk bővítésére, mely elkép-

zeléseink szerint a további szigo-

rú takarékoskodás mellett legké-

sőbb a következő vezetés idején 

megvalósulhat. Ez a szigorú gaz-

dálkodási forma nem gátolja a 

következő évek fejlesztési folya-

matát.  

 Ezúton is szeretném megköszön-

ni az egész falunak a 2016. évi 

támogatását. Minden lakótársam-

nak kegyelemteljes boldog Kará-

csonyt és erőben, egészségben és 

sikerekben gazdag boldog új esz-

tendőt kívánok a hivatal, az ön-

kormányzat dolgozói, a testület 

és a magam nevében. 
 

Tisztelettel: 
 

Hartmann Antal 

polgármester 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

Legutóbbi összejövetelünket 

december 15-én tartottuk az 

újonnan megnyílt Márkói 

Csárdában. Köszönjük az 

üzemeltetőknek a lehetőséget 

és a finom vacsorát. A 

márkói óvodás gyermekek az 

óvónénikkel nagyon szép 

karácsonyi műsorral kedves-

kedtek, köszönjük szépen. 

Ezúton szeretnénk megkö-

szönni Enyingi Mihály kera-

mikusnak és feleségének a  

szép ajándéktárgyakat. 

 

Minden kedves támogatónk-

nak boldog, békés ünnepeket 

kívánunk! 
 

A legközelebbi összejövete-

lünket 2017. január 4-én, 16 

órakor tartjuk, amely egy-

ben közgyűlés is lesz. 

 

Meghívó 

A Márkói Nyugdíjasok 

Egyesületének elnöksége 

meghívja tagjait a 2017. jan. 

4-én 16 órakor tartandó köz-

gyűlésére. 

Napirendi pontok: 

- A elnökségi tagok és elnök 

megválasztása. 

- elnökségi tagok mandátu-

mának 4 évre szóló módosí-

tása. 

A közgyűlés helyszíne: Kul-

turális Központ, Márkó, Kál-

vária u.6. 
 

Szeretettel várunk minden-

kit! 

 

Elnökség 

ELKÉSZÜLT A  

MÁRKÓI BETLEHEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

TÁMOGATÓK: 

Márkófolt Varrókör Egyesület 

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 

Márkói Kamara TehátRum Egyesület 

Márkói Németek és Magyarok Baráti 

Köre  

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete  

Steixner István Német Nemzetiségi 

Egyesület  

Reál-M Kft. 

Happ Kft. 

Önkormányzat Márkó 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Márkó 

Enyingi Mihály 

Szabó Gyula 



2 

 

Óvodai hírek 

 

Az EMMI Nemzetiségi Főosztá-

lya 2016 tavaszán pályázatot hir-

detett azoknak a nemzetiségi ön-

kormányzatoknak, akik intéz-

ményfenntartóként működnek. A 

cél a szervezetek által fenntartott 

intézmények fejlesztése volt. 

Amikor az óvoda 2012-ben elfog-

lalta jelenlegi helyét, forráshiány 

miatt le kellett mondanunk a tor-

naszoba kialakításáról. A testne-

velés foglalkozásokat a csoport-

szobákban tartották a pedagógu-

sok. A másik nehézséget az okoz-

ta, hogy bár az épület hatalmas 

üvegfelületeinek köszönhetően 

tágas termeink világosak, a nyári 

forró napokon, nem ritka, hogy 

28-32C-ra melegszik fel a levegő 

a helyiségekben s ez nagy mér-

tékben rontja az óvodában tartóz-

kodó gyermekek komfortérzetét. 

A pályázat megfelelő alkalmat 

teremtett, hogy esélyt kapjunk a 

fent említett két probléma megol-

dására. 

A tornaszoba kialakítását és az 

ablakok külső árnyékolását tartot-

tuk a legfontosabb, komoly beru-

házást igénylő fejlesztésnek, ezért 

ezeket a fejlesztési terveket jelöl-

tük meg. Nyár közepére kiderült, 

hogy pozitív elbírálásban részesí-

tették pályázatunkat, három mil-

lió forintot nyertünk a kitűzött 

célok megvalósítására. Az önkor-

mányzat dolgozói a könyvtár új 

épületszárnyba való költöztetése 

után falat bontottak, előkészítet-

ték, kimeszelték a termet és a ki-

szolgáló helyiségeket. A régi mű-

padló helyére az e célra alkalmas 

rugalmas sportpadló burkolat ke-

rült. Az ablakok elé az önkor-

mányzat alkalmazottai védőhálót 

feszítettek, mely megvédi az üve-

get a labda által okozott sérülé-

sektől. A balesetek elkerülése ér-

dekében, a radiátorok fa borítást 

kaptak, az armatúrákat pedig vé-

dőráccsal láttuk el. Igyekeztünk 

úgy gazdálkodni a pályázati ösz-

szeggel, hogy tornatermi felszere-

lést, többfunkciós tornafalat, bor-

dásfalakat, labdákat és egyéb ki-

egészítő felszereléseket is tudjunk 

beszerezni, melyekkel még válto-

zatosabbá tehetik óvónőink a tor-

na foglalkozásokat. A csoportszo-

bák túlmelegedésének megakadá-

lyozása érdekében, külső karos 

árnyékolókat szereltettünk az ab-

lakok fölé. Remélhetőleg ezek 

költséghatékony megoldást nyúj-

tanak a forró nyári napokon. 

A tornaszoba kínálta lehetősége-

ket szeretnénk maximális mérték-

ben kihasználni. A délelőtti fog-

lalkozásokon túl célunk, hogy 

délutánra mozgásos fejlesztő fog-

lalkozásokat, táncot szervezzünk 

óvodás gyermekeink számára. A 

külsős, nem óvodai szervezésű 

tevékenységek számára nem tu-

dunk lehetőséget biztosítani, hi-

szen az intézmény nyitva tartási 

ideje után nem áll módunkban 

ügyeletet tartani, illetve nincs ka-

pacitásunk a plusz takarítási teen-

dők elvégzésére. A pályázati 

szerződésben foglaltak sem tér-

nek ki az egyéb felhasználás lehe-

tőségére. A tornaszoba felszerelé-

se az óvoda tulajdonát képezi, 

ezek állapotáért, épségéért az 

óvodavezető felel. 

 

Itt szeretném köszönetem kifejez-

ni a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzatnak a karácsonyi ajándé-

kokra felajánlott támogatásért, 

melynek eredményeként sok-sok 

meglepetés és ajándék várja gyer-

mekeinket az óvoda karácsonyfá-

ja alatt, továbbá a Márkó Község 

Önkormányzat dolgozóinak az 

általuk nyújtott sok segítségért. 

Köszönet illeti a Márkói Nyugdí-

jasok Egyesületét, akik szintén 

támogatták intézményünket, vala-

mint Debreczenyi Balázs helyi 

lakost, aki 4 db vadonatúj futóbi-

ciklit ajándékozott óvodánknak. 

 

Az óvoda valamennyi dolgozója 

és kis óvodása nevében áldott, 

békés Karácsonyt és boldog Új 

Esztendőt kívánunk! 

                                               

     

  Fenyvesi Andrea 

intézményvezető  
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BURSA HUNGARICA  

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017. 

 

Támogatottak névsora: 
 

„A” típusú pályázat 

1. Vér Eszter 

2. Péntek Balázs 

3. Mészáros Dániel 

4. Kaffehr Zsuzsanna 

5. Mária Viktor 

6. Mária Kristóf 

7. Horváth Annamária Dorottya 

8. Hartmann János Tamás 

9. Szalai Ákos 

10. Magasházi Márk 

11. Farkas Petra 

12. Németh Barbara 

13. Hauck Bence 

14. Tóth Szófia 

15. Tóth Kristóf 

 

„B” típusú pályázat 

Kristóf Mátyás 

MARKÓFOLT VARRÓKÖR  

EGYESÜLET 

 

2017. január 13-án, 17 órakor a Kulturális Központ-

ban,  a könyvtárában tartja éves közgyűlését. 

 

Napirendi  pontok: 

1. Beszámoló a 2016 év munkájáról 

2. Pénzügyi beszámoló 

3. A két csoport 2017. évi programja 

4. Tagfelvételek 

5. Vegyes ügyek 

  

Kérem a Varrótársakat, hogy vegyenek részt a köz-

gyűlésen. 

 

Migray Emődné 

elnök 

 

MÁRKÓI VÁLLALKOZÓT DÍJAZTAK 

BUDAPESTEN 

 

Magyar Brands díjat kapott a Happ Fuvarozó és 

Szállítmányozó Kft. A díj odaítélése számszerűsít-

hető kritériumok alapján történik, amelyet egy ön-

kéntes, független szakértőkből álló bizottság dönté-

se egészít ki. A kiváló fogyasztói márkák kiválasz-

tását a GfK Hungária Piackutató Intézet által vég-

zett országos fogyasztói kutatás (ismertség, kedvelt-

ség) eredményei is befolyásolják.  

A Happ Fuvarozó és Szállítmányozó Kft.-t a Happ 

család alapította több mint húsz évvel ezelőtt. A 

vállalkozás az alapítás óta elkötelezett a folyamatos 

fejlődés mellett. Alapelve, hogy barátságos, közvet-

len, egyszersmind professzionális családi vállalat-

ként, jól képzett munkatársakkal a legjobb kiszolgá-

lást biztosítsa ügyfeleinek.   

 

A fenti kitüntetéstől függetlenül, de azzal közel egy 

időben a vállalat vezetője, Happ János a Vállalko-

zók Napján, december 2-án, Budapesten a Művé-

szetek Palotájában az Év Vállalkozója díjat vehette 

át Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől és 

Demján Sándor VOSZ elnöktől. Ebben a díjban 

mindössze 4 Veszprém megyei vállalkozó részesült. 

 

Gratulálunk a nívós kitüntetésekhez és további sike-

reket kívánunk! 
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ADVENTI JÁTSZÓHÁZ 

MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR 

KIÁLLÍTÁSA 

KARITÁSZ TOMBOLA 

  

Advent első hétvégéjén megkez-

dődtek Márkón a már hagyomá-

nyosnak számító karácsonyváró 

programok. November 26-án a  

Márkófolt Varrókör Egyesület és 

az önkormányzat összefogásában 

valósult meg a foltvarró kiállítás,  

az adventi játszóház és a márkói 

karitász csoport támogatására  

szervezett rögtöntombola.  A ki-

állításon a 12 éve működő alkotó 

csoport az elmúlt évben varrt 

szebbnél szebb munkáit mutatta 

be. A tavalyihoz hasonlóan az 

„Ifjú foltvarrók” egyre bővülő és 

ügyesedő csoportja is kiállította 

az apró kezeik által készített al-

kotásait.  

A foltvarrók már hetek óta láza-

san munkálkodtak  a rögtön-

tombolára felajánlott számos 

tombolatárgy elkészítésén, me-

lyeket a rendezvényen olyan nagy 

sikerrel árusítottak, hogy még a 

program vége előtt mind el is fo-

gyott. Az akcióban összegyűlt 

összeget a márkói rászo-

ruló családok támogatá-

sára fordítja a helyi kari-

tász csoport.  

 

A fenti prog-

ramok mellett 

ezen a napon 

játszóházat is tartot-

tunk. A varrott miku-

láscsizma mellett lehe-

tőség nyílt adventi ko-

szorú készítésére is. A 

kézműves foglalkozá-

sokban részt vevők 

nagy örömmel vetették bele ma-

gukat a munkába, így a rendez-

vény végére rengeteg kreatívan 

elkészített alkotás 

született. A nagy 

munkában elfáradt 

résztvevőket zsíros 

kenyérrel és forró 

teával vendégeltük 

meg. 

 

Ezúton is köszönjük a szervezők-

nek, a résztvevőknek és segítők-

nek, hogy ilyen szép közös ün-

neppé varázsolták ezt a napot. 

Reméljük, jövőre ismét találko-

zunk! 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

decemberben született   

új kis  lakóját 
 

 

Kovács Áront 
 

Gratulálunk a szülőknek  

és sok örömet   

kívánunk  az egész családnak! 

Mikulásünnepség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 5-én újra elérkezett a nagy nap. Az ünnepi díszbe 

öltözött Kulturális Központ ismét gyermekzsivajtól volt hangos. 

A Mikulás megérkezéséig Szelle Szilárd és Bányóczky Nóra 

vidám dalaival szórakoztatta a közönséget. Előadásuk végén a 

márkói  óvodásokat a színpadra invitálták, ahol a Hull a pelyhes 

fehér hó…. című dalt a gyerekekkel együtt énekelve búcsúztak. 

Ezután az ovisok műsora következett. A gyerekek számtalan 

verssel, mondókával és énekkel kedveskedtek a Mikulásnak, 

aki végül mindenkit megajándékozott sok-sok finomsággal.  
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Adventi koncert 
 

Márkón az adventi időszak elma-

radhatatlan, hagyományos ren-

dezvénye az adventi koncert, me-

lyet az idei évben  november 27-

én vasárnap tartottunk templo-

munkban.  

 A Steixner István Német Nemze-

tiségi Egyesület által szervezett 

program évről évre egyre népsze-

rűbb, hiszen a kulturális feltöltő-

désen túl kiváló alkalmat teremt a 

közösség formálására, összefogá-

sára is.  

 

Nagyszerű előadók hangjától 

zengett a templom ezen a délutá-

non. Vojtsné Szabó Andrea kö-

szöntő szavai után a Márkói Né-

met Nemzetiségi Óvoda műsorát 

hallhattuk. A Márkói Kamara 

TehátRum tagjai hangulatos ver-

sekkel melengették a szívünket. 

A házigazda kórus gyönyörű éne-

ke mellett ismét templomunkban 

köszönthettük a Veszprémi Liszt 

Ferenc Kórustársaságot, valamint 

Migray Zsuzsannát, falunk fiatal 

lakóját, aki csodás zongorajátéká-

val varázsolta el a közönséget.  

 

A műsor után a templomkertben 

forralt bor és tea, valamint finom 

sütemény várta a kilépő közönsé-

get. A civil szervezetek önkénte-

sei segítségével a jelenlévők kel-

lemes hangulatú, jóízű beszélge-

tésekkel tölthették az est további 

részét. 

Enyingi Mihály kerámia bögréi 

fantasztikus melegséget árasztot-

tak. Lelkünket pedig a beszélge-

tések melegsége tartotta éberen. 

 

Köszönjük a szervezést, a szerep-

lőknek és a közönségnek pedig  a 

részvételt, hogy általuk egy szívet 

melengető, kellemes élményben 

gazdagodhattunk.  

 

 

CHRISTKINDL 

Kedves Márkóiak! 

 

A korábbi évekhez hasonlóan 

idén is felelevenítjük a régi 

márkói karácsonyi népszokást, a 

Christkindl járást. 

A lányok december 24-én reggel 

8 órakor indulnak, és igyekeznek 

minden házhoz eljutni. Természe-

tesen senkire sem kívánjuk ráerő-

szakolni hagyományainkat, de ha 

szívesen fogadják a lányok kö-

szöntését, kérjük, figyel-

jék, várják, segítsék 

Őket. Sokat segít, ha 

nem kell sok időt tölteni 

várakozással. 

Az idei évtől szeretnénk 

kérni, hogy akik várják a 

„Christkindliket”, ennek 

jelzéseként tűzzenek egy 

fenyőágat a kapura. Ter-

mészetesen a lányok 

minden házba becsenget-

nek, de a jelzett helyeken tovább 

várakoznak. 

 

A „Christkindlik” haladási útvo-

nala: 

I. csoport: 

Vadvirág u., Kőhát u., Petőfi u. 1

- 15-ig, Petőfi u. páros oldal a 

templomig, Padányi Bíró Márton 

tér, Petőfi u. páros oldal a temető-

ig, Petőfi u. páratlan oldal a teme-

tőtől visszafelé, Vasút u. Bakonyi 

u., Mesteri u. 

 

II. csoport: 

Hársfa u. (1. számtól indulva), 

Orgona u.,  Sorházak / Jázmin u. 

Viola u./, Búzavirág u., Pipacs u., 

Kálvária utca visszafelé, Rózsafa 

u. 

 

Köszönjük segítségüket! :)  

 

Községünk minden lakójának  

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSO-

NYI ÜNNEPEKET kívánnak  

 

a Hagyomány őrzői 
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  Márkói Értékünnep 

Márkó rendkívül gazdag telepü-

lés. Ezt a gazdagságot nem a kül-

csín mutatja, hanem a természeti, 

építészeti, kulturális és közösségi 

értékeink, valamint alkotóink ki-

meríthetetlen művészi tevékeny-

sége.  

A december 3-án megtartott, 

egész délutános rendezvényen e 

gazdag kínálatnak egy nagyobb 

szeletét tártuk a közönség elé, he-

lyi alkotóink munkáinak és mun-

kásságuknak ismertetésével, illet-

ve falunk talán legjellegzetesebb 

építészeti és kulturális értékeinek 

bemutatásával. 

A program az Enyingi Mihály 

márkói keramikus és felesége ál-

tal a településünk számára készí-

tett kerámiaképeinek ünnepélyes 

átadásával és a katolikus, refor-

mátus és evangélikus egyház kép-

viselői által történt felszentelésé-

vel vette kezdetét. A temetőben a 

ravatalozó ajtajának két oldalát 

díszítő, egy-egy angyalt ábrázoló 

alkotások  még szebbé, s ha egy 

temetőről lehet ilyet mondani, 

meghittebbé teszik az elhunytak 

környezetét.  

A rendezvényen Migray Emőd 

előadásában hallhattuk az általa, 

A régi sírkövek címmel a márkói 

temetőről nemrégiben írt versét, 

majd Hartmann Antal polgármes-

ter úr köszöntötte a megjelenteket 

és fejezte ki köszönetét Enyingi 

Mihálynak a művész nagylelkű 

felajánlásáért. A képek felszente-

lését követően a Steixner István 

Német Nemzetiségi Énekkar elő-

adását hallhattuk.  

A program a meghívott vendégek 

számára állófogadással, valamint 

a gyermekek részére szervezett 

játszóházzal folytatódott.  A kéz-

műves foglalkozások az advent 

jegyében zajlottak. Sorra készül-

tek az illatos mézeskalács házikók 

és díszített formák,  az ünnepi 

mécsestartók és ajándéktasakok. 

Az elkészült alkotásoknak csak a 

képzelet szabhatott határt. 

A Kulturális Központ nagytermé-

ben rendezett kiállítás megnyitója  

Migray Emőd „Márkón a kápolna 

áll” című saját költeményének 

előadásával vette 

kezdetét. Majd 3 

márkói érték - a 

Christkindl nép-

hagyománya, a 

templom és a kál-

vária - bemutatá-

sa  után helyi al-

kotóink munkás-

ságának ismertetése következett.  

A rövid történetekből és életraj-

zokból kiderült, hogy alkotóink 

általában otthonról, a családból 

hozták magukkal a különféle ké-

zimunkák, a művészetek szerete-

tét, melyet szorgalommal és kitar-

tással továbbfejlesztve igen ma-

gas szinten művelnek saját örö-

mükre és falunk büszkeségére.  

 

Az értékünnepen a következő al-

kotók és szervezetek mutatták be 

munkáikat: 

 Bábos Gyula 

 Enyingi Judit 

 Enyingi Mihály 

 Hartmann Antalné 

 Libis József 

 Márkófolt Varrókör Egyesü-

let 

 Márkói Kézimunka Szakkör 

 Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat  Márkó  

 Rózsa Lászlóné 

 Szabó Gyula 

 Tátrai Ferenc 

 Vojtsné Szabó Andrea 

 Wágenhofferné, Léber Anna 

 

Valamennyi kiállítónak, alkotó-

nak, segítőnek és résztvevőnek 

köszönjük, hogy osztozott velünk 

a nap örömeiben és még szebbé, 

színvonalasabbá tette a rendez-

vényt mindannyiunk számára. 
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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 

Öreg bácsika elmegy az életbiztosítóhoz, hogy szerződést kössön velük, de az ott lévő hölgy megkérdezi: 

- Hány éves, bácsika? 

- 102 éves vagyok. 

- 102?! És a maga korában életbiztosítást akar kötni? Tudja mit? Jöjjön vissza holnap. 

- Holnap nem jó. Akkor lesz az apám születésnapja. 

- Az apja születésnapja!? Hány éves az apja? 

- 139. 

- Akkor jöjjön vissza a jövő héten. 

- Jövő héten végképp nem jó. Akkor lesz a nagyapám esküvője. 

- A nagyapja esküvője!? Hány éves a nagyapja? 

- 164. 

- És az ő korában meg akar házasodni? 

- Nem akar, de a szülei erőltetik....  

Elkészítés: 

A liszt felét egy mély tálba szitáljuk, hozzáadjuk a por-

cukrot, szódabikarbónát, fűszereket. Jól összekeverjük, 

majd beledolgozzuk a zsírt, mézet és a tojást. A liszt 

másik felét kis adagokban adjuk hozzá. Eleinte raga-

csos, fokozatosan szilárduló tésztát kapunk. 6-12 órás 

pihentetés után kis adagokban, lisztezett deszkán, 3-4 

mm vastagságúra nyújtva szaggatjuk, végül tojásfehér-

jével megkenjük, magokkal díszítjük, vagy egyszerűen 

néhány perc alatt készre sütjük. 

RECEPTÖTLET 

Mézeskalács 
 

 

Hozzávalók: 

30 dkg finomliszt 

10 dkg porcukor 

10 dkg méz 

1 tojás 

6-7 dkg zsír 

 

 

 

 

 

 

1 kávéskanál szódabikar-

bóna 

1-1 kávéskanál őrölt fahéj 

és szegfűszeg 

Sí & Snowboard Veszprém 

Veszprém, Endrődi S. u. 49. mellett.  
Telefon:06-70-260-6067 

www.siborzeveszprem.hu 

 

Szolgáltatások:  

Adás-vétel, csere, beszámítás, 

Kölcsönzés Szerviz Garancia 

MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

http://www.siborzeveszprem.hu

