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                    2018.  augusztus 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XV. évfolyam 8. szám 

Márkóért együtt! 

Tisztelt Lakosok! Kedves Olvasók! 

Elérkezett az augusztusi Márkói Tükör. Kicsit késve a nyaralások, szabadságok miatt. Jelen számba ke-
rültek be a júliusban rendezett táborok beszámolói. Augusztus 4-én a Falunap eseményeit is összefoglal-
tuk a szervezők, lebonyolítók segítségével. Tartalmas, jókedvű programok részesei lehettünk az idén is. 
Köszönjük a márkói és környékbeli vállalkozók, a civil szervezetek, az önkéntesek munkáját és nem 
utolsó sorban a polgármester úr fáradhatatlanságát. 
Júliusi táborok, kirándulások beszámolói, falunap eseményei töltik be az oldalakat, melyek a résztvevők 
számára a visszaemlékezést, mások számára érdekességeket kínálnak. 
Köszönjük, hogy támogatták az óvodát az idén is, és Böjte Csaba árvaházai számára való gyűjtést is, 
melynek eredményességéről szeptemberi számban számolunk be részletesen. 
Kézműves Táborról, Ferry Seidl koncertjéről szintén a szeptemberi számban olvashatnak. 
 
Kellemes időtöltést kívánok! 
     Madarászné dr. Ifju Bernadett 

Hirdetés 
Márkóra kézbesítő munkatársat keres a posta. 
Érdeklődni a Márkói Postán 

Főzőverseny eredményei 
1. helyezett Márkói Violák 
2. helyezett holtversenyben Hoffer-
Lakli és Lovas-sokk csapat 
3. helyezett „Egyedül maradt Tál” 

Falunapi foci 
 
Hét csapat vett részt a bajnokságon. A helyszínt biztosította: Márkói Sportkör. Magas színvo-
nalú, lelkes küzdelem zajlott. Köszönet a csapatok együttműködéséért, Ernyei Istvánnak a tá-
mogatásért, Pavlényi Jánosnak és Beke Oszkárnak a sikeres lebonyolításért. 
 
1. helyezett Molnárkert csapata 
2. helyezett Petőfi u. I. csapata 
3. helyeztt Bakonyi u. csapata. 
 
Gólkirály és 11-es rúgó bajnok: Ifj. Beke Oszkár. 

Miserend változás! 

2018. szeptember 2-án vasárnap 9 órakor 

kezdődik a szentmise. 

 

A híveket Prímász Gábor Róbert atya vár-

ja, akit szeptember elsejével nevezett ki az 

Érsek Úr Márkó plébánosává. 
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Önkormányzati közlemény 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata 
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, mely alapján 
háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legké-
sőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő,tehát ezt követően nincs le-
hetőségünk igénybejelentést elfogadni. 
 
Jelen eljárásrendben: 
 
háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdé-
sének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége. 
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben 
már részesült, azaz: 
 
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsök-

kentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását 
segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, 

 
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökken-

tésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező 
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgál-
tatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. 

 
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. 
A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI.  
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később 
nem módosítható. 
 
A Korm.határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi 
egyéb, például szállítási, darabolási költséget. 
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyújtott igényeket ellenőrzi. 
 
A téli rezsicsökkentés igényléséhez igénybejelentő nyilatkozat, adatkezelési tájékoztató letölthető a 
www.marko.hu honlapról. 
 
Igénylőlap személyesen a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető (8441 Márkó, Padányi Biró 
Márton tér 5.) 
 
A jogosultak a kitöltött, aláírt igénylőlapot legkésőbb 2018. október 15-ig nyújthatják be ügyfélfogadási 
időben (hétfő-szerda: 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-13.00 óra között) a fenti címen. 
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét, a határidő pontos betartását.  
 

Márkó Község Önkormányzata 

http://www.marko.hu
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„Falunap, falunap színes forgatag 
Jönnek, mennek az emberek, mindenki vigad. 
A színpadon szól a zene, táncolnak a gyerekek …” 

Falunap 2018. augusztus 4. 

A 2018. évi falunapon, aki kilátogatott rá, korosztályától 

függetlenül, megtalálhatta a számára izgalmas, érdekes 

elfoglaltságot. A reggeli ráhangolódás idén a Márkói Fu-

tó Egyesület által szervezett versennyel kezdődött, mely-

nek eredményeiről külön olvashatnak. A futóversenyen 

sokan vettek részt, így a gyermekes családok birtokukba 

vehették a közben megérkező légvárakat, óriás építőjáté-

kot, volt arcfestés, illetve csatlakozhattak a Reál-M Kft. 

Támogatásával megvalósuló, a veszprémi gyermek-

könyvtárosok és Makay Kata helyi könyvtáros vezetésé-

vel tartott kézművesfoglalkozásokhoz. Délelőtt elindult a 

főzőverseny, s a 

focipályán a meccsek. Megérkezett a Márkói Lovas Egyesület a 

lovakkal, így sok gyermek kipróbálhatta a sétalovaglást. Aki a 

nagy melegben hűsítőre vágyott Polgármester Úrtól kapott jég-

krémmel frissülhetett. Szépen gyűltek az adományok Böjte Csaba 

árvaházai részére, és sokan hoztak, illetve vettek süteményeket az 

óvoda támogatására. A délelőtti program zárásaként Ovádi Péter 

országgyűlési képviselő átadta a díjakat a főzőverseny és az utca-

foci bajnokság nyerteseinek. 

A délelőtti sport- és szabadidős programok, valamint az elfogyasztott ebéd után a kultúráé és a szórakozá-

sé lett a főszerep. A helyszín természeten a színpadterem 

volt, amely zsúfolásig megtelt estére. A polgármesteri kö-

szöntő után a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes gyermek-

csoportja lépett fel, illetve a járási szavalóverseny I., II. és 

III. kategóriájának győztese (Brevics Ágoston, Madarász 

Dániel és Gelencsér Ábel) mondta el a versét a nagyközön-

ség előtt. Kiss Anna és Gergácz Szabolcs énekével nyű-

gözte le a közönséget. A Márkói Kamara TehátRum elő-

adásában a Rézrúd címűdarabot láthatta a közönség. 

A szünetet követően Dominek Anna a Veszprémi Petőfi Színház és Horváth Andor a Soproni Petőfi Szín-

ház művészei léptek színpadra a hatvanas, hetvenes évek slágereivel és népszerű operettekkel. Csodálatos 

élmény volt őket hallgatni. 

Márkó Díszpolgára cím ünnepélyes keretek között átadásra került Békefiné Szeitl Éva részére, kinek mél-

tatását a következő oldalakon olvashatják. A falunapon elmondta Polgármester Úr, hogy Szeitl Ferenc 

részére augusztus végén kerül átadásra a kitüntetés, ami augusztus 24-én meg is történt. Erről az ese-

ményről részletesen a következő számban számolunk be. 

A „Sütizz az ovisokért” kezdeményezés tombolasorsolása következett.  Nyertesek az Eplényi Libegőre 

nyerhettek kedvezményes jegyeket. Köszönjük a Síaréna Eplény felajánlását! 

A nap záróeseménye az Irigy Hónaljmirigy koncertje volt. A fiúk igazán kitettek magukért, jól szórako-

zott, sokat nevetett a zsúfolásig megtelt Kulturális Központ közönsége. 

             Madarász Péter 
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Békefiné Szeitl Éva 

 

Békefiné Szeitl Éva 1949. december 24-én született Márkón. Két gyermek Anna és Antal édesanyja 

és egy kislányunoka büszke nagymamája.  

Középiskolai tanulmányai után magyar-német szakos peda-

gógusként végzett a Pécsi Egyetemen, először a Megyei 

Művelődési Központ népi kultúra felelőseként dolgozott. 

Ezekben az években lelkes gyűjtője volt a Bakony-és a Ba-

laton-felvidék magyar, német és szlovák szellemi és tárgyi 

hagyományainak. 1984-től nyugdíjazásáig a veszprémi 

Hriszto Botev Általános Iskola tanára. Az 1986-os német, 

mint idegennyelvi tagozat működését 1992-ben német 

nemzetiségi osztály indításával sikerült az ő közreműködé-

sével bővíteni. Békefiné Szeitl Éva tevékenysége német 

nemzetiségi területen példás: vezette a Botev iskola nemze-

tiségi tánccsoportját, a megyei német nemzetiségi tábort, aktív tagja volt a veszprémi német nemzeti-

ségi klubnak, évekig elnökségi tagja volt a BUSCH akadémiának, ezen belül a Veszprém megyei né-

met iskolaegyesületnek.  

2000-ben a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége a Veszprém megyei németségért 

végzett munkájáért az „Ehrenpreis” kitüntetést adományozta Békefiné Szeitl Évának.  

Szeitl Éva korán megtanult énekelni, már fiatal lányként 

kántor feladatokat látott el a márkói templomban. Dolgo-

zott képesítés nélküli óvónőként a faluban, míg a gyerekek 

szülei a földeket művelték.  

Családja a nehéz idők ellenére megőrizte a „sváb” anya-

nyelvét, melyet ma is kitűnően beszél. Kifejezetten fontos-

nak tartotta a hagyományok megőrzését, így nagymamájá-

tól életének utolsó éveiben számos német népdalt gyűjtött. 

Lejegyezte a márkói sváb lakodalmast is, amit a Botev is-

kolai diákjaival színpadra is állítottak.  

Szeitl Éva mindig szülőfaluja rendelkezésére állt:  

-a kitelepítés 50. évfordulójára régi márkói német népdalokat és német táncokat tanított be, 

-a lepusztult stációsor képeinek felújítására megtalálta az anyagi forrást, pályázatot nyújtott be, 

-a Márkó néphagyományai c. könyv megjelenése után a gyűjtés alapján betanította a Christkindl cso-

portoknak a mai formában is ismeretes játék énekeit (nyitó ének, záró ének), 

- magas színvonalú cikkeivel rendszeresen tudósít a Neue Zeitung német hetilapba illetve a Deutscher 

Kalender-be szülőfalujáról, 

-2017-ben segítségével, gyűjtésének köszönhetően megjelenhetett a „Deutsche Volkslieder aus Mar-

kau - Márkói német népdalok” című kiadvány, amely 131 német népdalt tartalmaz. A dalokat a nagy-

mamájától gyűjtötte, aki nagyon szívesen énekelt unokájának.  
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Szeitl Ferenc 

 

Szeitl Ferenc, született Márkón 1939. április 20-án, anyja neve Pichner Teréz, Márkón végezte az általá-

nos iskola alsó tagozatát, a felsőt azonban Veszprémben. Kitűnő iskolai eredménye ellenére a szülei és 

nagyszülei foglalkozása miatt (szülei osztályidegenek, a nagyszülők kulákok) állami gimnáziumba nem 

nyerhetett felvételt. Így a szülei Bakonyi János piarista tanár tanácsára az Esztergomi Ferences Rendű 

Római Katolikus Gimnáziumba íratták be, ahol 1957-ben kitűnő eredménnyel érettségizett. Magyar-

történelem szakos tanárnak készülve 8 alkalommal tett eredményes, de a keresztény neveltetés miatt el-

utasított felvételi vizsgát. 

 

A pék mester édesapja kérésére így szakmunkásképzőben elvégezte a pék 

szakmát, miközben a szabadidejében (kisgyermekként már tanult harmoni-

kázni a vak kántornál Veszprémben) beiratkozott a Csermák Antal Zeneis-

kolába, ahol zongorát és éneket tanult. Ez idő alatt Márkón a templomban 

jobb híján harmóniumon kísérte a szertartásokat és vezette a templomi kó-

rust. A szakmunkás bizonyítvány megszerzése után Budapesten a konzerva-

tóriumba felvételizett, ahová rögtön a harmadik évfolyamra vették fel. A ta-

nulmányai során munkával tartotta fenn magát. Statisztált az akkor még mű-

ködő Petőfi Színházban Budapesten, dolgozott a Magyarországi Német Dol-

gozók Demokratikus Szövetségében, valamint újságíróként a Neue Zeitung-

nál. Ezen állásoknak köszönhetően felvételizett újra immár levelező tagozat-

ra a Pécsi Tanárképző Főiskola ének-zene és német szakára, ahová dolgozó-

ként felvételt nyert. A főiskolai évei alatt újra márkói lakos volt, Veszprém-

ben az Énekzenei Általános Iskolában tanított 1964 és 1968 között. Az utób-

bi évben jelentkezett Kaposvárott a Csíky Gergely Színházba vezető tenoris-

tának. A sikeres próbaéneklés után azonnal szerződtették. Az első szerepében, a János vitéz címszerepé-

ben osztatlan sikere volt. 

Kaposváron nősült 1971-ben, és még abban az évben vendégművészként a Baden bei Wien-i Városi Szín-

házhoz szerződött. Fél év múlva Bécsben a Raimund Theater bonvivánja lett. Sikeres évek után Németor-

szágba ment tovább, ahol számos társulatnál fogadták szívesen. 

 

A mai napig, nyugdíjasként is vállal vendégszereplést vagy önálló műsort ad. Jelenleg Udo Jürgens világ-

hírű énekes emlékműsorát énekeli igen nagy sikerrel. 

 

Az élete során 21 színházban, összesen 10 országban játszott opera vagy operett énekesként. A saját be-

vallása szerint „mindig márkói maradtam”. Magasházi János bármikor hozzáfordulhatott segítségért. Míg 

fiatal korukban a kottaolvasásra tanította, később hasznos tanácsokkal látta el. A Márkóiak szervezett ta-

lálkozóin mindig aktívan részt vett. 

 

Egyetlen fia Christopher 1975-ben már ott született. 

 

A Márkói német népdalok kötet létrejöttéért elfoglaltságai közepette is 21 évig dolgozott. Először kézzel 

írta a kottákat, majd amikor a fia megtanította az elektronikus kottázásra, az idejét nem sajnálva minden 

dal kottáját és szövegét ezzel a programmal rögzítette. Nem tudta, hogy sikerül-e valaha is megjelentetni 

a dalokat, de feldolgozta őket, hogy a „márkói kincsek” dokumentálva legyenek az utókornak. 

A kiadás hírére Ferry Seidl azonnal rendelkezésre bocsátotta a sok munkával elkészített anyagot. Csak 

tiszteletpéldányokat kért cserébe, amelyeket a még élő, a kiűzetéssel a világ különböző pontjaira szóró-

dott márkóiaknak juttatott el. 

 

A Márkói német népdalok azonban nemcsak a régi márkóiaknak jelent értéket, hiszen a dalkincs lejegy-

zése és közkinccsé tétele örökös dokumentum az egykori faluközösség szellemi kincseiből.  
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Márkói Futó Egyesület hírei 

Falunapi futóverseny 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy olyan sokan megtiszteltetek bennünket az első programunkon, 
amit az alakulásunk után tartottunk a faluban.  
Futóversenyt rendeztünk óvodás, alsó- és felsőtagozatos kor-
osztálynak az augusztus 4-ei falunap reggelén. A három kate-
góriában több mint ötven induló volt. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy nem csak falunkból, hanem Veszprémből, 
Hárskútról és Herendről  is érkeztek lelkes versenyzők.  
Egy közös bemelegítés és az izgalmas versenyek után mind-
három kategória első három fiú és lány helyezettjeit  
jutalmaztuk meg, de a többiek sem maradtak egy kis finom-
ság nélkül. Ezúton is gratulálunk minden indulónak, büszkék 
vagyunk rátok!  
Az eredményhirdetést követően a felnőtteknek tartottunk egy egészségmegőrző kocogást, amin 
szintén szép számmal indultunk.  
 
Köszönjük nyereményeink megvalósításában a Német Nemzetiségi Önkormányzat nagylel-
kű támogatását, illetve  az Ízland Ételfutár és a Levendula Cukrászda felajánlásait!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helyezettek: 
 
Ovis fiú: 
1. Ihász Bence 
2. Kocsis Vilmos 
3. Juhász Simon Péter  
 
Ovis lány:  
1. Somogyi Eliza 
2. Hartman Johanna 
3. Czövek Janka 
 
Alsós fiú: 
1. Kuglits Márk  
2. Fehér Benedek 
3. Holtversenyben: Hohl Patrick és Polányi Levente  
 
Alsós lány: 
1. Hiller Johanna 
2. Holtversenyben: Madarász Lilien és Molnár Gréta 
3. Bankó Zsófia 
 
 

Civil szervezetek hírei 

Felsős fiú: 
1. Kuglits Milán 
2. Molnár Balázs 
 
Felsős lány: 
1. Németh Dóra 
2. Fodor Vivien 
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Könyvtári hírek 

A nyári meleg ellenére az idei Falunapi rendezvény ismét fergetegesre sikeredett. A változa-
tos programok vidám perceket szereztek Kicsiknek és Nagyoknak egyaránt. Az EKMK gyer-
mek könyvtárosai: Vargáné Ládonyi Erzsike és Kaposi Noémi vezetésével tartott kézműves 
foglalkozást is sokan felkeresték. Készültek: színes mappák, hűtőmágnesek, különböző színes 
dekoratív elemek, amelyek emlékként díszítik készítőik környezetét. A kézműves foglalko-
zást a Reál-M Kft. Márkó szponzorálta. A támogatást köszönjük a vezetőségnek. Nagyon szé-
pen köszönjük Annus! 
 
  Üdvözlettel:  
        Makay Kata 
        könyvtáros 

Márkófolt Varrókör hírei 

A Márkófolt Varrókör felnőtt tagjai 2018. szeptember 7-én pénteken 17 órától tartják a nyári szü-
net utáni első foglalkozást, melyre szeretettel várjuk tagjainak és az érdeklődőket is. A találkozón 
elmeséljük a nyári táborokban történteket, illetve bemutatjuk a pályázatból, támogatásból beszerzett 
eszközöket, valamint megbeszéljük mint készítünk a következő évben, 
 
A gyermekfoltvarrók első foglalkozását 2018. szeptember 11-én kedden tartjuk 17 órától, melyre 
szeretettel várjuk a foltvarrós gyermekeket és azokat is, akik most szeretnének megismerkedni a 
foltvarrás rejtelmeivel. 
 
Augusztus 25-én szombaton Budaörsre kirándultunk az Országos Foltvarró Fesztiválra vonattal. Ti-
zenegyen mentünk, hat felnőtt és öt gyermek. Bemutattuk nyakláncainkat, melyet a vonaton készí-
tettünk. A gyereksarokban rongybabák és baglyok keltek életre. A gyermekek fagyiztak a Szamos 
Cukrászdában és a program végén a Déli pályaudvar melletti kamaszjátszótéren játszottak egy na-
gyot. 
 
Kellemes napot töltöttünk együtt, sok 
szépet láttunk. 

 
 
 

Márkófolt Varrókör Egyesület 

Civil szervezetek hírei 
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A Márkói Lovas Sportegyesület hírei 
Márkói Lovastáborok 2018 nyarán 

 
A Márkói Lovas Sportegyesület az idei évben 2 izgalmakkal, kalan-
dokkal és sok-sok új ismerettel teli hétre várta a lovakkal ismerkedni, 
lovagolni vágyó gyermekeket napközis táboraiba.  
 
A július 2-6-ig szervezett táborba főleg kezdő és kevésbé gyakorlott 
lovasokat vártunk, akiknek a lovakkal, a lóápolással és a lovaglással 
kapcsolatos alapismereteket tanítottunk meg. 
 

A gyerekek napi programja a közös reggelivel kezdő-
dött, majd lóápolással, lovaglással, kézműveskedés-
sel és egyéb játékokkal folytatódott. Délben a megfá-
radt csapat lelkesen vonult a Márkói Csárdába elfo-
gyasztani a finom ebédet. Az ebéd utáni rövid pihe-
nőben négylábú barátainkat is megetettük, megitat-
tuk, majd hamarosan folytatódtak a lovas foglalkozá-
sok. A hét folyamán a napi elméleti és gyakorlati ok-
tatás mellett volt lófestés, lovas kvíz, lóvezetés, és 
persze a lovak körüli főbb tennivalókra is megtanítot-
tuk a gyerekeket. A játékok és feladatok nagy része 
csapatokban zajlott, így mindvégig lázasan folyt a 
jutalompontok gyűjtése. Csütörtökön estig együtt 
maradt a csapat, így az ebéd utáni filmvetítést továb-
bi izgalmas programok követték. Volt pólófestés, vizibombás fogócska, lovas sétaterep, s végül szalonna-
sütéssel zártuk a tartalmas, de fárasztó napot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A július 16-20-ig szervezett második turnusba 
főként haladó és középhaladó lovasokat vártunk, 
akik a lovaglás alapjainak futószáron történő 
elsajátításán túljutva már pályán és terepen is 
képesek önállóan lovagolni. A napi programok 
természetesen itt is a lovakkal kapcsolatos elmé-
leti és gyakorlati ismeretek bővítése köré épül-
tek, melyeket játékokkal, tereplovaglással és lo-
vaskocsizással színesítettünk. 
 
Ezúton is köszönjük a szülőknek a bizalmat, a 
segítőknek az odaadó munkát, Söveg Zoltánnak 

a lovaskocsizást, illetve a gyerekeknek a sok vidám pillanatot és a kitartó igyekezetet. Reméljük, mindenki 
jól érezte magát. 
 
          Polányiné Lénárt Katalin 
 

Civil szervezetek hírei 
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Civil szervezetek hírei 

Nyugdíjasok Egyesületének hírei 

Utolsó összejövetelünk óta eltelt időszakban történtek: 
 
- Július 25-én szép létszámmal elutaztunk Eplénybe a síarénába libegőzni. 
Unokák is örömmel jöttek velünk a nagyon 
jó időben. A büfében frissítettük magunkat 
fagyival, sörrel stb. Nagy élményben volt 
részünk a kilátóból láttuk a Balatont is. 
 
- Kovács Zoltán tagtársunk részt vett Szlo-
vákiában rendezett szenior sport versenyen, 
ahol több európai ország kb. 250 sportolói 
közül  3-ik helyezést ért el. 
Nagyon büszkék vagyunk rá és köszönjük, 
hogy elvitte a Márkói Nyugdíjasok hírét. 
Gratulálunk az elért eredményért!! 
 
- Augusztus 4-én segítettünk a falunapi ebédosztásban, ahol nagyon jól éreztük magunkat. 
 

Legközelebbi összejövetelünk: szeptember 5-én 17 órakor lesz!!! 
 
- megköszöntjük az augusztusi és szeptemberi névnaposainkat. 
 
- megbeszéljük a 2 napos kirándulást Aggtelekre. A 
résztvevőktől kérünk 5000 Ft előleget befizetni, mert a 
szállást előre le kell foglalózni. A fennmaradó összeget 
kb. 3-4 ezer Ft-ot az Idősek világnapja alkalmából ren-
dezendő eseményen, amely valószínű október 1-én lesz, 
akkor kérjük rendezni. 
 
- jó idő esetén ügyességi próbák lesznek, ezért gyertek 
kényelmes öltözetben! 
Meglepetés is lesz!!! 
 
Mindenkit várunk!  

   Elnökség 

Cserdülő Kulturális Egyesület hírei 

2018. szeptember 29. 16 órától Vándorvigadalom 

Szeretettel várjuk a falu lakosait megyei szintű rendezvényünkre, ahol Veszprém Megye felnőtt és 

ifjúsági tánccsoportjai lépnek fel. 

Szeptemberben kezdő felnőtt tánccsoport indul, érdeklődni az info@cserdulo.hu címen lehet. 

Elnökség 
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Civil szervezetek hírei 

VII. Cserdülő Népzenei- és Hagyományőrző Tábor 

A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 7. alkalom-

mal rendezte meg az egy hetes napközis táborát a plé-

bániaépületben, melyben 45 gyermek vett részt. A 

héten színes programokkal tettük emlékezetessé a 

gyermekek mindennapjait. Napi háromszori étkezést 

biztosítottunk a gyerekeknek, gyümölccsel, jégkrém-

mel színesítve. Az ebédet a Márkói Csárdában fo-

gyasztottuk. 

Hétfőn megalakultak a csapatok, nevet választottak, s 

megrajzolták a csapat zászlót, melyek alapját Dodog Bernadett készítette el számukra. A Márkói Folt-

varró Egyesület képviseletében Migray Emődné Gabi néni vezetésével farmerből kitűző és nyaklánc 

készítést mutatott be az érdeklődőknek. Közben Kecskés László segítségével készültek a falovacskák. 

A prototípust Rédlingné Karikó Ilona festette. Köszönjük a segítségüket. 

Kedden Csatár-hegyre kirándult a csapat. Az ebéd Szalai Szilvia veze-

tésével készült. Köszönjük ezutón is az ebédet Szilvinek és segítőinek. 

Szerdán métáztak Szabó Sándor Sancival a gyerekek, aki a néptánc 

foglalkozásokat is tartotta egész héten. Köszönjük Szabó Sándor Sanci 

és felesége Szabó-Hoffer Nikolett segítségét és munkáját. 

 

Csütörtök délelőtt Baksa 

Katával  gyöngyöt fűztünk, kisebb-nagyobb sikerrel. Iga-

zán csak Polányi Csenge tudta elsajátítani, akinek ezúton is 

gratulálunk! Délután Bakonyjákóra ment a csapat kisvona-

tozni az erdőbe. Körüljártuk a pisztrángos tavat, Farkas-

gyepű után értünk ki az erdőből, ott a 83-as úton tettük meg az utat vissza Bakonyjákóra. A kirándulás 

helyszínére Knolmayerék buszával mentünk. Csütörtök este volt a hét legizgalmasabb része, a várva 

várt „ottalvós” nap. Mire a gyerekek hazaértek a szülők felállították a sátrakat. Szalonna sütés és éjsza-

kai bátorság próba következett, melyet nagyon vártak a gyerekek. Polányiné Lénárt Kata és Kissné 

Cservenyák Judit évről évre új, izgalmas feladatokat talál ki a gyermekek részére. 

Péntek is mozgalmasan telt. Henna festés, csillám tetkó, lovaglás és hajfonás verseny volt. Feltöltöttük 

a vízibombákat, de közben eleredt az eső, így felhasz-

nálni sajnos nem tudtuk őket. 

A tábort eredményhirdetéssel, finom tortával zártuk. 

Köszönjük a táborvezető Polányiné Lénárt Katalin ál-

dozatos munkáját! Köszönjük Bachstetter Dóri, Kneisz 

Fanni, Tóth Bálint és a csapatvezetők: Szabó Zsófi, 

Kiss Anna, Biszak Sári, Rédling Benigna és Polányi 

Luca segítségét! 

Köszönjük az egyesületi tagoknak, Dézsi Rolandnak, a 

szülőknek és mindenkinek a munkáját és segítségét! Köszönjük Márkó Község Önkormányzat tá-

mogatását! 

            Elnökség 
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Egy utolsó gondolat – elköszönésként 
 
 

 
23 éve kaptam meg Márkót, “oldallagos” ellátásra. /Egyházi 
szóhasználatban így nevezik azt a helyzetet, amikor egy önál-
ló plébániát nem helyben lakva lát el egy plébános./   Márkó 
ekkorra már önálló életet élt, tudomásul véve, hogy nem ott 
lakik a pap, így nem is tud úgy együttélni a hívek közösségé-
vel. No, azért Márton Antal atya vezetésével rendbehozták 
belülről a templomot, alakították a Kálváriát  a stációkkal, 
volt egy énekelni szerető kis csapat Emília nénivel – és vala-
hol itt lett hirtelen vége a közös munkának Márton atya halála 
miatt , és kerültem én ide. Lassan kialakult a mi közös életünk 
is. Igyekeztem átvenni, folytatni az addigiakat. A templom-
külsőt, a lakás gázbevezetését, a padfűtést, az épület, mellék-
épület karbantartását, tatarozását – ami éppen sorban jött. A 
templombajárókkal, a szentségre készülőkkel, a hittanosokkal 
szorosabb kapcsolatba kerültünk, rendszeresebben találkoz-
tunk. Megismertük, elfogadtuk egymást. Akik jöttek, azokkal 
szívesen foglalkoztam, a távolmaradókat nem zaklattam. 
Szándékosan nem akartam senkit megbántani, de tudom, 
hogy ez csak próbálkozás volt. Kisebb – nagyobb nehézségek 
kapcsán azért mégiscsak megtaláltuk a közös hangot. Ennyi 
idő alatt már a gyerekekből felnőttek lettek, a szülők lassan 
nagyszülők lettek, az idősebbek közül pedig sokakat eltemet-
tünk.   
Három évvel ezelőtt – betegségem miatt már nem tudtam a veszprémi plébániát is vállalni –  Márkó lett a 
fő feladatom. Igyekeztem többet tenni, mint amit eddig tudtam “oldallagosan”. Gondoltam, most végre 
pótolhatom, amire eddig nem volt lehetőségem. És kiderült, ez így nem működik.  Most, mikor lehetősé-
gem lenne – fogytán az erőm, és az eddigi élet, szokás kialakította az igényt: nincs rá szükség … 
Most, mikor végiggondolom az eddigieket, és még egyszer, utoljára szólhatok, csak azt tudom monda-
ni:  Vigyázat, nehogy így járjanak! Az ember egy kicsit mindig azt várja, hogy olyan körülmények legye-
nek, amikor majd teheti azt, amit szeretne, ami jó lenne … Ha majd nagyobbak lesznek a gyerekek – ha 
majd utolérem magam a munkában – ha majd nyugdíjba megyek … Ha úgy látszik, hogy most kellene 
egy jó szó, egy kicsit több türelem – akkor tegyük meg most, akkor is, ha nem látszik alkalmasnak a kö-
rülmény. Ha úgy látszik, hogy most kellene figyelmesnek lenni, kedvesnek lenni, játszani egyet a gyere-
kekkel – akkor ne várjunk alkalmas időre, tegyük meg most, mondjuk ki most. Ha úgy tűnik, valahogy 
minden összekúszálódott, ne várjunk csodára – egyszerűen fékezzünk a tempónkon, álljunk meg … és 
észrevesszük, hogy kihagytuk az Istent. Ne várjunk arra, hogy majd ha megöregszünk, eljutunk a szent-
misére, ha megöregszünk, majd ráérünk imádkozni. Ha megöregszünk, egyre fogy az erőnk. Amit meg-
szoktunk, arra fogunk öreg korunkban is törekedni – a gyengülő erőnkkel. Most, fiatalon, lendületesen 
kell szép életet alakítani. Én már nem tudtam elérni az óvodások szüleit – de ők, a szülők, tehetnek annak 
érdekében, hogy ne szép mese maradjon, amit a hittanon szerettek a gyerekeik, hanem életet alakító erő 
… Én már nem tudom összeszedni a falu ide-odajáró hittanos iskolás gyermekeit, de belekóstolhattak 
abba, hogy milyen jó együtt lenni… Nemcsak a táncban, játékban, horgászásban is – de Isten körül is.  
A szentmiséken elmondtam, amit hétről-hétre fontosnak tartottam. Fogyatkozó erőmmel is szolgálni 
akartam. Köszönöm a türelmet, a megértést, és az egyre több segítséget. Imáikat továbbra is kérem. A 
Márkói Tükör eljut oda is, ahová én nem jutottam el.  Így most nemcsak a templombajáróktól köszönök 
el, hanem mindenkitől a magam és munkatársam, Antal Ilona nevében is. 
 
Isten áldja Márkót! 
 
Vasáros József 
plébániai kormányzó, c.főesperes, tb kanonok 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Madarászné dr. Ifju Bernadett – drifjubernadett@gmail.com 

www.marko.hu 

 

„Keresd a békét, és járj a nyomában!” 
Nemzetközi Minisztránstalálkozó Rómában 

 
 
2018. július 28. és augusztus 4. között  tizenkettedik al-

kalommal rendezték meg Rómában a Nemzetközi Mi-

nisztránstalálkozót. Plébániánkról hárman vehettünk 

részt ezen az eseményen. 

Az út során bejártuk Olaszország több híres, szent helyét 

Assisit, Padovát, Ravennát. Életre szóló élmény részesei 

lehettünk, a zarándoklat fő eseményén: a Szentatyával 

való találkozáson. Közel 80 000 ezer különböző nemze-

tiségű fiatal együtt várta Ferenc pápa érkezését a Szent 

Péter térre. Homíliájában arra buzdított minket, hogy 

minden tettünkkel Istent dicsőítsük és bátorított minket a 

további szolgálatra. A másik meghatározó élmény a ma-

gyar mise volt a Szent Ignác templomban, ahol a találko-

zóra érkezett 1700 magyar minisztránssal együtt vettünk 

részt. Semmihez sem fogható, megindító érzés  volt a 

szentmise végén együtt énekelni a magyar Himnuszt. 

Hálásan köszönjük Vasáros József atyának a lehetőséget, 

hogy eljuthattunk erre a csodálatos zarándoklatra. 

Kiss Barnabás 

Szabó Mátyás  

Vojnity Viktor 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

augusztusban 

született  új kis  lakóit: 

Szente Diánát 

és 

Borbás Lilit 

Gratulálunk  a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk   

az egész családnak! 

Kirándulás 
 
A Veszprémi Lackó Dezső Múzeum „Sziklától a kő-
baltáig az erdőtől a sivatagig” témájú kiállítására in-
vitáljuk a felső tagozatosokat és középiskolásokat, 
valamint az érdeklődő kisebbeket. 
 
Helyközi busszal csoportosan mennénk el megtekin-
teni a csiszolt kőeszközök és az emberiség őskori éle-
tét 2018. szeptember 15-én szombaton. 
 
Részletekről érdeklődni Kővári Lászlónál a 06 
20/828-0036 telefonszámon. 
 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

