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                    2018.  április 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XV. évfolyam 4. szám 

Márkóért együtt! 

K

 

LOMTALANÍTÁS  

 

Idén is lesz településünkön 

lomtalanítás.  

 

A kihelyezés időpontja: 

2018. május 28-29.  

 

Az elszállítás kezdetének 

időpontja: 2018. május 30. 

 

Az ingatlanon nem rendsze-

resen képződő és a szolgál-

tató által az adott területre 

rendszeresített gyűjtőedény-

ben el nem helyezhető na-

gyobb méretű hulladék el-

szállítása lomtalanítás kere-

tén belül történik. 

 

Nem helyezhető ki, tehát 

nem szállítja el a VHK Non-

profit Kft., a következő hul-

ladékokat: elektronikai hul-

ladék, veszélyes hulladék 

(festék, akkumulátor, vegy-

szer), szelektív hulladék, 

építési törmelék, gumiab-

roncs és kerti hulladék. 

 

Márkó Község  

Önkormányzata 

 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Ezúton is szeretnénk köszöne-

tet mondani és gratulálni 

Migray Emőd társunknak, hogy 

részt vett az április 6-án meg-

tartott megyei vers és próza-

mondó versenyen. 

Az április 4-i összejövetelün-

kön hallásszűrés volt, amelyen 

33 tagunk vett részt, és akiknek 

további vizsgálatot javasolt 

Mariann, azoknak már elkezd-

ték Veszprémben az időpont 

egyeztetéseket. 

 

Legközelebbi összejövetelünk 

május 9-én lesz 16 órakor. 
Program: Anyák napja, névna-

posok köszöntése, vendég elő-

adó. 

 

A Budaörs-Budapest kirándu-

lásra is ekkor szíveskedjetek a 

2500 Ft-os hozzájárulást befi-

zetni, mert ha nem lesz meg a 

48 személy, akkor fogadunk 

kívülálló személyeket is. 

Az indulás időpontjáról később 

tájékoztatunk mindenkit. 

 

Április 27-én a néptánc csoport 

részt vesz a megyei nyugdíjas 

szervezet által meghirdetett 

néptánctalálkozón Pétfürdőn. 

 

Vezetőség 

Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület hírei 

 

A Márkói Cserdülő Néptáncegyüt-

tes szeptembertől kezdő felnőtt 

néptánccsoportot indít. Szeretet-

tel várjuk az érdeklődőket 18-100 

éves korig. 

 

Előzetes igényfelmérés céljából 

kérjük, a következő elérhetőségen 

jelentkezzenek: info@cserdulo.hu. 

 

Ugyanitt haladó táncosok jelentke-

zését is várjuk a már  működő 

felnőtt csoportunkba. 

 

A Márkói Cserdülő Kulturális 

Egyesület 2018. augusztus 25-én 

nagyszabású néptáncos programra 

várja az érdeklődőket. A Vándorvi-

gadalom elnevezésű megyei r en-

dezvénynek minden évben más 

település ad otthont. Idén néptánc-

együttesünk vállalta a házigazda 

szerepét. A rendezvényről a későb-

biekben részletesen tájékoztatunk. 

 

Madarász Péter 

elnök 
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Márkófolt Varrókör  

Egyesület hírei 
 

“Aki szeretettel ölt tűjével öltést 

öltés után,  

annak szeretete kinccsé válik, 

tűje arannyá.” 

 

Az egyesület tavasza izgalmasan 

telt. Pasziánsz mintás faliképek, 

utazótáskák, néhányunknál prak-

tikus bögretáskák készültek. 

Április 14-én képzési napot tar-

tottunk. Gombocz Ági újra ellá-

togatott hozzánk, ezúttal 12 fo-

kos sablonnal stargello mintát 

készítettünk. A kész műveket 

legkésőbb a hagyományos Ad-

venti Kiállításon megtekinthetik. 

A program idén is jó hangulat-

ban telt. Csokifolt Ági tanítási 

módszere, humora, segítőkészsé-

ge idén is mindenkit lenyűgö-

zött. 

Köszönjük a Márkói Csárdának 

a finom ebédet! 

A gyermekcsoporttal 2018. júni-

us 23-án szeretnénk részt venni 

az „Idén is varrjunk a gáton!” 

programon. Tavaly néhányukkal 

eljutottunk Budapestre a Kopaszi 

Gátra a „Varrjunk a szabadban” 

című nemzetközi kezdeménye-

zés keretében. A gyermekek 

varrják lelkesen a zászlónkat, 

mely a csoportot fogja bemutat-

ni. 

A nyár folyamán tervben vannak 

táborok, illetve 2018. augusztus 

24-26-án az Országos Foltvarró 

Fesztivál meglátogatása Budaör-

sön, ahová szintén szeretnénk a 

foltvarrós gyerekeket is elvinni. 

Óriási élmény a rengeteg kiállí-

tás, a kézműves programok, s 

emellett a fagyizás, vonatozás, s 

az utazás zárásaként természete-

sen a játszótér is. 

 

Márkófolt  

Varrókör 

Madarászné dr. 

Ifju Bernadett 

 

.  

 

2018. 05. 10.  

csütörtök 17:30 óra 

 

Helyszín: Márkó,  

Kulturális Központ  

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat helyisége 

 

Téma: 

Dr. Czinege László 

"Az egészség alfája az 

Omega" című előadása.  

 

Találkozzunk a fent meg-

adott helyen és  

időpontban! 

 

Szeretettel várunk! 

 

Törökné Ibolya 

 

HELYSZÍN: MÁRKÓ, KULTURÁLIS KÖZPONT (KÁLVÁRIA U. 6.) 

IDÖPONT: 2018. MÁJUS 27. VASÁRNAP 16 ÓRA 

 

Programok: Légvár, arcfestés, traktorozás, mesés, játékos 

hétpróba és még sok meglepetés… ☺  
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10 éves a járási  

szavalóversenyünk 

 

Településünk immár 10. alkalom-

mal adott otthont a költészet nap-

ja alkalmából szervezett járási 

szavalóversenynek. Az idei ver-

senyen 9 iskola mintegy 45 diák-

ja mérette meg magát 4 kategóri-

ában. 

Idén a 110 éve született Wass 

Albert bármely költeményét, il-

letve valamely magyar költőnek 

Mátyás királyról vagy a család 

témakörében írt versét választhat-

ták a diákok. 

 

A megmérettetés 2 teremben, és 

így két zsűri előtt zajlott. 

I. kategória (1-2. osztályosok) és 

II. kategória (3-4. osztályosok)  - 

Zsűri: Krámli Zsuzsanna (a Szi-

lágyi Keresztény Iskola magyar 

és történelem szakos tanára), Dr. 

Bertalan Gyuláné (nyugdíjas taní-

tónő) és Fenyvesi Andrea 

(óvodavezető). 

III. kategória (5-6. osztályosok) 

és IV. kat. (7-8. oszt.) -  , Veres 

B. Zsuzsanna (nyugdíjas kulturá-

lis irodavezető), Kámánné Szőke 

Katalin (a  Padányi iskola magyar 

szakos pedagógusa, volt igazga-

tója) és Migray Emőd (nyugdíjas 

pedagógus, költő, író, versmon-

dó). 

 

A verseny 14 órakor egy közös 

megnyitóval kezdődött, ahol 

Hartmann Antal, Márkó község 

polgármestere köszöntötte a meg-

jelenteket, s emlékezett meg a 

költészet napjáról, a versek szere-

tetéről. 

 

A versenyen a következő ered-

mények születtek: 

I. Kategória (1-2. osztályosok) 

1. helyezett - Brevics Ágos-

ton (Szilágyi Keresztény Iskola - 

felkészítő: Sebestyénné Siki Eli-

za) 

2. helyezett - Kóródi 

Odett (Szilágyi Keresztény Iskola 

- felkészítő: Fenesné Máté And-

rea) 

3. helyezett - Kovács Kerülő Ka-

tinka (Dózsa György Általános 

Iskola) 

II. kategória (3-4. osztályosok): 

1. helyezett - Madarász Dáni-

el (Szilágyi Keresztény Iskola - 

felkészítő: Molnárné Tóth Erzsé-

bet) 

2. helyezett - Körmendi Leven-

te (Szilágyi Keresztény Iskola - 

felkészítő: Dr. Mohosné Danyi 

Eszter) 

2. helyezett - Fazekas Kristóf 

(Padányi Katolikus Iskola Tótvá-

zsonyi Tagiskola - felkészítő: 

Heilig Zoltánné) 

3. helyezett - Varga Mi-

lán (Szilágyi Keresztény Iskola - 

felkészítő: Horváth Dóra) 

III. kategória (5-6 osztályosok): 

1. helyezett - Gelencsér 

Ábel (Szilágyi Keresztény Iskola 

- felkészítő: Krámli Zsuzsanna) 

2. helyezett - Kiss Róza (Szilágyi 

Keresztény Iskola - felkészítő: 

Krámli Zsuzsanna) 

3. helyezett - Strenner Márton 

(Padányi Katolikus Iskola Tótvá-

zsonyi Tagiskola - felkészítő: Ba-

konyi Erzsébet) 

IV. kategória (7-8. osztályosok): 

1. helyezett - Burger Dóra 

(Veszprémi Rózsa Úti Általános 

Iskola) 

2. helyezett - Eveli Kin-

cső (Szilágyi Keresztény Iskola - 

felkészítő: Krámli Zsuzsanna) 

3. helyezett - Balogh Zselyke 

(Szilágyi Keresztény Iskola - fel-

készítő: Szilágyiné Rezessy Do-

rottya) 

A helyezések mellett számos kü-

löndíjat is kiosztott a zsűri, hi-

szen  csodás szavalatokat hallhat-

tunk a résztvevő tehetséges és 

lelkes diákoktól. Gratulálunk az 

eredményekhez és a sikeres fel-

készüléshez mindenkinek 

A megmérettetésről senki nem 

távozott üres kézzel, minden ver-

senyző apró ajándékban, a helye-

zettek pedig értékes könyvjuta-

lomban részesültek. A felső tago-

zatosok két kategóriájában a 

„dobogósok” részvételi lehetősé-

get nyertek a veszprémi VMK 

által „Regösök húrján” címmel 

szervezett dunántúli regionális 

vers- és prózamondó versenyre. 

A legszebb verseket a falunapon 

remélhetőleg újra hallhatjuk.  

A verseny zárásaként tűzijátékos 

tortával leptük meg a gyerekeket 

és hozzátartozókat. 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani a verseny résztvevői-

nek, a gyerekeknek, szülőknek, 

tanároknak az áldozatos munká-

ért, lelkesedésért, kitartásért és 

szorgalomért, amivel ezt a napot 

feledhetetlenné tették mindannyi-

unk számára.  

Köszönjük támogatónknak, 

Enyingi Mihály márkói kerami-

kusnak,  hogy felajánlott gyönyö-

rű kerámiavázáival hozzájárult a 

rendezvény színvonalához és si-

keréhez. Végül, de nem utolsó 

sorban köszönjük a zsűri tagjai-

nak lelkes munkáját, jó tanácsait, 

véleményét, amelyekre minden 

gyermek bátran építhet a jövő-

ben. 
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Megyei Egyházzenei  

Koncert 

 

A Megyei és Márkói Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kö-

zös szervezésében került megren-

dezésre az idei első megyei egy-

házzenei koncert. A koncert né-

met nyelvű szentmisével kezdő-

dött, melyet dr. Mail József ce-

lebrált. Az énekek és imák a kon-

certen résztvevő énekkarok köz-

reműködésével hangzottak el. Az 

énekeket Pfeiferné Takács Haj-

nalka kísérte orgonán. 

A szentmise végeztével kezdődött 

a koncert. A résztvevőket Heilig 

Ferenc, a Veszprém Megyei Né-

met Önkormányzat elnöke kö-

szöntötte, aki kiemelte a német 

nemzetiségi hagyományok őrzé-

sének a fontosságát. Hangsúlyoz-

ta, hogy élnek olyan személyek 

köztünk, akik még ismerik a régi 

dalokat. Ezeket a dalokat gyűjte-

ni, énekelni és rögzíteni kell. 

Megemlítette, hogy az énekkarok 

az egyszerű énektől a komolyabb 

többszólamú kórusművekig képe-

sek énekeket megtanulni és elő-

adni. A mai koncert ennek élő 

példája lesz. 

Az koncerten közreműködő ének-

karok külön-külön 4-4 dalt adtak 

elő.  

Elsőnek a házigazdák, a Steixner 

István Német Nemzetiségi Egye-

sület lépett fel. Az énekkart 

Pfeiferné Takács Hajnalka vezé-

nyelte, Magasházi János pedig 

harmonikán kísérte. A Steixner 

István Német Nemzetiségi Kórus 

2001-ben alakult, és az alábbi 

minősítéseket érte el:  

2004-ben ezüst, 2007 és 2010-

ben arany minősítést, 2013-ban 

kitüntetéses arany minősítést. 

A márkóikat a 2012-ben alakult 

városlődi Heimatklang Dalkör 

követte. Szakmai vezetőjük: 

Pfeiferné Takács Hajnalka. A dal-

kört harmonikán Bauernhuber 

József kísérte. 

A dalkör 2016-ban a nemzetiségi 

kórusok minősítőjén Arany Roz-

maring minősítést ért el, ennek 

köszönhetően 2019-ben az orszá-

gos német gálán ők már biztosan 

képviselik Veszprém megyét. 

2017-ben a Magyar Kórusok, Ze-

nekarok és Népzenei Együttesek 

Szövetsége KÓTA díját kapták 

meg nemzetiségi kórus kategóriá-

ban. 

A dalkört követő Úrkúti Asz-

szonykórus 1974-ben alakult Sár-

kány Pálné tanárnő vezetésével. 

Legmagasabb kitüntetései: 2x 

Arany Páva díj, 2x Arany Roz-

maring díj. Szakmai vezetőjük: 

Fehér Jánosné, a kórust harmoni-

kán Heilig Ferenc kísérte. 

Negyedikként a Városlődi 

Quartett lépet fel, melynek tagjai 

2004 óta énekelnek együtt, 2013-

ban és 2016-ban a német nemze-

tiségi országos minősítőn kiemelt 

arany fokozatot kaptak. 

Szakmai vezető: Pfeiferné Takács 

Hajnalka. A tagok: Staub Jánosné 

(szoprán), Pfeiferné Takács Haj-

nalka (alt), Staub János (tenor), 

Pilcz Mihály (basszus). 

A kórustalálkozó közös éneklés-

sel zárult. 

Következő találkozó 2018. május 

26-án Porván, majd 2018. szept-

ember 9-én Kislődön lesz, termé-

szetesen más-más fellépőkkel. 

A Veszprém Megyei Német Ön-

kormányzat minden érdeklődőt 

szeretettel vár a rendezvényeken. 

A rendezvények megvalósulását 

az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma, az Emberi Erőforrás Tá-

mogatáskezelő támogatja.  

Sajnos papíron nem lehet egy 

koncert hangzását és hangulatát 

leírni, azon ott kell lenni, hallgat-

ni és élvezni. 

A program végeztével a fellépők 

jó hangulatú közös vacsorán vet-

tet részt, mely vidám énekléssel 

fejeződött be. 

Köszönet a márkói egyházközös-

ségnek, hogy a templomot a ren-

dezvény részére biztosította. Kö-

szönet a résztvevőknek a színvo-

nalas műsorért, a hallgatóságnak 

a megjelenésért. 

 

Márkói Német Nemzetiségi  

Önkormányzat nevében  

Szabó Gyula 
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Kitelepítési Emlékmű 

 
A Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat Márkó felkérte Enyingi 

Mihály keramikus művészt 

(tudjuk, hogy Misi nem szereti, 

ha így szólítják, de a tények ma-

gukért beszélnek - a kálvária, a 

temető ravatalozója és most itt az 

emlékmű) a felkérés a kitelepítési 

emlékmű elkészítésére. Igaz, 

hogy a kitelepítés 70. évfordulója 

januárban volt, akkor az emlék-

művet még darabjaiban tudtuk 

csak bemutatni a megemlékezés 

alkalmával a templomban, most 

viszont már itt áll a templomkert-

ben. 

 

A három fő alak és a környezetük 

fejezi ki azt, ami akkor az embe-

rekkel, a családokkal történt. 

Reméljük, hogy a történelem 

még egyszer nem fogja magát 

megismételni. Nem ismétlőd-

het meg az, hogy az emberek-

nek el kell hagyniuk azt a he-

lyet, ahol addig éltek dolgoztak 

és boldogultak, hogy egyik 

napról a másikra elűzik őket, 

kitelepítik őket lakásaikból és 

egy idegen környezetben kell 

új életet kezdeniük, ott ahol 

nem kívánatos személyek vol-

tak, és mindez csak a politika 

miatt. 

Hetven évvel ezelőtt a falu 

65% elszenvedte az elűzetést, a 

szülőföld elhagyását. Ez min-

denki számára tragédia. Tragé-

dia az elmenőknek, tragédia az 

itt maradottaknak, hiszen csa-

ládokat, kapcsolatokat, barátsá-

gokat szakított szét. Abban az 

időben a kapcsolattartás nagyon 

nehéz volt, senki nem tudta, mi 

történik, mi történt a másikkal, ki 

merre jár, ki hol él. 

Az indulás is nehéz volt, hiszen 

egy batyuval kellett elhagyniuk a 

lakóhelyüket, életük addigi ré-

szét. Így indultak az idegenbe, 

teljes bizonytalanságban az isme-

retlenbe, merre, hová senki nem 

tudta. 

A kép megpróbálja a lényeget 

összefoglalni. 

A háromtagú család, apa, 

anya, és kisgyermek, és 

amit vihettek magukkal a 

batyu, még előttük, a föl-

dön, s amivel vitték őket, a 

szekér. És amit itt hagytak: 

a fehérre meszelt boltíves 

ház az emlékekkel. 

 

Azért állítottuk ezt az em-

lékművet, hogy figyelmez-

tessen mindenkit a kiűze-

tésre, a kiszakításra, és legyünk 

azon, hogy soha többé ilyen ne 

történhessék meg. 

 

Köszönjük az ALKOTÓNAK, 

Enyingi Mihálynak hogy elkészí-

tette ezt az emlékművet, Márkó 

Község Önkormányzatának a tá-

mogatást, a kivitelőznek a mun-

kát, és a családoknak, az egyesü-

letnek az anyagi támogatást, hogy 

hozzájárultak az emlékmű meg-

valósításához. 

A jövő évtől pedig szeretnénk 

minden évben megkoszorúzni 

január 13. környékén, a kiűzöttek 

emlékére ezt az emlékművet. 

 

Az emlékmű áldása a Megyei 

Egyházzenei Találkozóval egybe-

kötve történt. Az emlékművet 

Véber Gáborné elnökhelyettes és 

Hartmann Antal polgármester 

leplezte le. Az áldást Mail József, 

az érsekség gazdasági helynöke, 

címzetes apát, fő esperes a Pápai 

Szent István templom plébánosa 

végezte. 

 

Az emlékműnél Pataki Mihály 

a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat Márkó nevében mon-

dott rövid megemlékezést, 

majd az énekes találkozó ének-

karai közös énekléssel és imá-

val egészítették ki az áldást. 

Köszönjük a részvételt. 

 

A Márkói Német Nemzetiségi 

Önkormányzat nevében  

Szabó Gyula képviselő 
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Márkó Község Önkormányzata szeretettel vár  

minden érdeklődőt 

Csukárdi Sándor Vadvacsorák című  

meseelőadással egybekötött könyvbemutatójára 

 

Időpont: 2018. május 5. szombat 16 óra 

Helyszín: Márkó, Kulturális Központ (Kálvária u. 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fontaine örökérvényű meséi új rímekre faragott, mókás köntösben 

figyelmeztetik a gyerekeket a napjainkban is aktuális, kerülendő ma-

gatartásokra: a lustaságra, a hízelkedésre és az önzésre. 

 

Országos Arany Minősítés és Dramaturgiai Különdíj (2015 Vasvár).  
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2018. május 12.  (szombat)   

17 óra 

Márkó, Kulturális Központ (Kálvária u. 6.) 

Fellépők:  

a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes  

gyermek és felnőtt tánccsoportjai  

és a Márkói Nyugdíjasok Egyesületének „Örökzöld” néptánccsoportja 

 

Művészeti vezetők:  

Szabó Sándor és Hoffer Nikolett 

 

Zenél:  

a Jurta Zenekar 

Támogatónk:  

Márkó Község Önkormányzata 

M E G H Í V Ó 
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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 

Az egyik börtönőr a másikhoz: 

- Képzelje, a 152-ből megszökött az éjjel valaki. 

- Na hála istennek, már három napja nem tudok aludni a 

fűrészelése miatt! 

 

Melyik a legédesebb állat? 

- ??? 

- A kakaós csiga. 

 

A pszichiátrián felmérést végeznek. Megkérdezik az egyik 

betegtől: 

- Mennyi 6x6? 

- Negyvenkettő. 

A másiktól is megkérdezik: 

- 6x6? 

- Péntek. 

A harmadiknak is felteszik aa kérdést: 

- 6x6? 

- Harminchat. 

- Ez fantasztikus! Hogy számolta ki? 

- A 42-ből kivontam a pénteket.  

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

márciusban és áprilisban született   

új kis  lakóját: 
 

Kovács Laurát 

Horváth Melindát 
 

Gratulálunk  a szülőknek   
és sok örömet  kívánunk   

az egész családnak! 

Elkészítés: 

A medvehagymát felvágjuk, a vöröshagymát felaprítjuk. A 

krumplit meghámozzuk és felvágjuk. 

A vajat megolvasztjuk, beletesszük a vöröshagymát, kicsit 

átkeverjük, majd hozzáadjuk a medvehagymát. 2 perc ke-

verés után mehet hozzá a krumpli. 

Felöntjük az alaplével, sózzuk, borsozzuk, majd lefedve 20 

percig főzzük. 

Botmixerrel pürésítjük, majd hozzáadjuk a habtejszínt, és 

elkeverjük. 

RECEPTÖTLET 
MEDVEHAGYMA KRÉM-

LEVES 

Hozzávalók:  

 2 csokor medvehagyma 

 1db burgonya (nagyobb 

 1 közepes 

db vöröshagyma 

 só ízlés szerint 

 bors ízlés szerint 

 1 l alaplé 

 250 ml habtejszín 

 1 ek vaj 

 

 

 
 

 

Lótrágya kisebb vagy nagyobb 

mennyiségben  

INGYEN ELVIHETŐ.  
 

Érdeklődni: 

Tel.: 0630/830-6477 

 

 

 

 
 

MÁRKÓ, PETŐFI S. ÚT 41. 

 

TEL.: 0620/526-6262 

   0620/917-9621 


