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Márkó Község Lapja
XIX. évf. 1. szám
Márkóért együtt!

2022. február
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzatunk, mint minden évben idén is részt vesz a Magyar Falu Programban, ennek keretében az alábbi célokra nyújtottunk be pályázatot.
A Hársfa utca ivóvíz főcsőcseréje és a bekötések után (örömmel ki merjük jelenteni), hogy ez évben
a Rózsafa utcában is elindulnak a felújítási munkák. A csövek cseréje saját erőből fog megvalósulni.
Az azt követő helyreállítási munkálatok, így az aszfaltozások a Magyar Falu Program keretei között
kerülnek megvalósításra.

Márkó Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Viola utca teljes hosszában egyoldalú járda
kiépítésére, egészen a buszmegálló öblökig. Ez a projekt szintén a Magyar Falu Program keretében
kerülhet megvalósításra. A buszmegálló öböl kialakítása és áthelyezése önerőből fog megvalósulni,
hiszen erre nincs kiírt pályázati lehetőség. A szükséges tervek előkészítés alatt állnak.
Az elmúlt években az önkormányzat gépparkja teljes egészében megújult, a pályázati lehetőségek
kihasználásának köszönhetően. A rendelkezésünkre álló gépek elhelyezésére, gépszín építésére úgyszintén pályázatot nyújtottunk be.
Értesítjük a Kőhát utca lakóit, hogy az utca teljes hosszának forgalomba helyezése rövidesen meg fog
történni.
Az önkormányzat fontos feladatnak tartja a település kulturális életének gondozását. Ezért szintén
pályázatot nyújtottunk be a program keretein belül meghirdetett Közöségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása pályázati kiírásra. Célunk az Orsetti Péter Kulturális Központ szakmai és technikai fejlesztése. Ezért további két terület megújítására is adtunk be pályázatokat. A kulturális központ fejlesztését szolgálja az épületben található két gázkazán cseréje.
Emellett a konyha bútorzata is megújul, terveink szerint a pályázati lehetőségnek köszönhetően.
A kulturális élet fellendítése és további támogatásának érdekében részt veszünk a Hungarikum pályázaton. Pozitív elbírálás esetén a helyi értékeinket bemutató és a kulturális program kínálatot színesítő
események valósulnak meg a településen.

Örömmel értesítjük a település lakóit, hogy Márkó Község Önkormányzata Napsugarak – Sonnenstrahlen elnevezésű programjával sikeresen pályázott a Veszprém-Balaton 2023 EKF projekt keretében meghirdetett Pajta Programra. A program előkészítésében a pályázat benyújtásában Madarászné dr. Ifju Bernadett koordinálásával a település egyesületei és a plébánia vettek részt. A 3,5 millió forint pályázati összeg lehetőséget biztosít, hogy februártól október végéig több mint negyven
program valósuljon meg a település civil szervezeteinek közreműködésével, a lakosság kulturális igényeinek szélesebb körű kiszolgálására.
Tisztelettel: Hartmann Antal
polgármester
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Zöldhulladék elhelyezés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megállapodás született a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, miszerint a márkói lakosok a herendi mobil gyűjtőpontra is átvihetik a
zöldhulladékot. A gyűjtőpont minden hónap harmadik hétfőjén 8-12 óráig várja a márkói lakosokat is, Herenden, a Petőfi Sándor utca végén, a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény telephelyén (vasúti
átkelőhelyen átmenni, az út jobb oldalán a második épület). A gyűjtőponton elhelyezhető nyesedék, levágott
fű, metszésből maradt ág. Gyökereket, nem aprítható méretű (4 cm átmérőt meghaladó) ágakat nem vesznek
át. A megadott időponton túl a gyűjtőponton zöldhulladék elhelyezése tilos, amennyiben mégis megtörténik,
az feljelentést von maga után! (A terület térfigyelő kamerával van ellátva.) A Kistó utcai hulladékudvarban
(Veszprém, Kistó utca 8.) az elhelyezés lehetősége továbbra is megmarad. Ezen értesítés után a márkói temető
alatti területre zöldhulladékot elhelyezni szigorúan tilos!

L omt al aní tá s
Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék
elszállítása lomtalanítás keretén belül történik. A lomok elszállításának kezdő időpontja: 2022. március 28.
hétfő. Kérjük a Tisztelt Lakosságot a lomokat – lehetőségük szerint – minél későbbi időpontban helyezzék ki,
hogy elkerüljük azok széthordását. A közterületen elhagyott hulladék elszállítási költsége az önkormányzatot
– ezáltal településünket – terheli.
A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től kapott tájékoztatás alapján:
NEM HELYEZHETŐ KI: építési és bontási törmelék (például: ajtó, ablak, szaniter, vas, drót), háztartási kis- és nagygép, távközlési berendezés, számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikk, elektromos barkácsgép, sportfelszerelés, csomagoló anyag (például: fólia, hungarocell, nylonzsák, karton, papír), gépjárművek gumiabroncsai, veszélyes hulladék (például: festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem,
akkumulátor), háztartásokban keletkező települési hulladék, szelektív hulladék, zöldhulladék, ruhanemű, cipő.
KIHELYEZHETŐ: elhasznált, megunt bútor, szőnyeg, játék.

Márkó I. dolomit bányatelekkel kapcsolat os tájékozt atás
Márkó Község Önkormányzata a Márkó I. dolomit bányatelken megvalósítandó hulladékhasznosítással kapcsolatban ismételten megkereste a Kormányhivatal illetékes osztályát azzal, hogy a rekultivációs tevékenység
földdel, köves földdel (esetleg beton, tégla, cserép) lehetséges, szeméttel, vegyi iszapokkal, vegyi eljárásból
keletkezett anyagokkal nem. A területen hulladéklerakó nem létesíthető, hulladékfeldolgozás nem folytatható.
A lakossági kezdeményezésre aláírt petíciót a kézhezvétel napján, 2022. január 12-én továbbítottuk a Kormányhivatal felé.
Márkó Község Önkormányzata

Állás hirdetés

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény házi segítségnyújtásra Márkó
község területére 1 fő gondozót keres. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
előírása szerint a munkakör betöltéséhez szociális gondozó és ápoló
végzettség szükséges.
Jelentkezni a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban lehet.
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FELHÍVÁS
Márkó Község Önkormányzata Helyi Választási Irodája szavazatszámlálási feladatokat ellátó márkói
lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Márkó községben működő
szavazatszámláló bizottságba, mely munkáért anyagi juttatásban részesülnek.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló
bizottságokat a települési önkormányzat képviselő testülete választja meg.
Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester,
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot
ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján egész napos elfoglaltságot jelentenek. A szavazatszámlálást végző bizottsági tagok a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.
A szavazatszámláló bizottság tagjai oktatásban részesülnek a választásokat megelőzően.
Jelentkezni személyesen dr. Láng Zsanett jegyzőnél az önkormányzat hivatalában, vagy telefonon az
504-014-es telefonszámon lehet.
Megtört szívvel búcsúzunk Wágenhoffer Kornéliától, aki 2019-től Márkó község képviselőjeként vállalt szerepet a falu életében. 1998 és 2002 között a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Márkó képviselőjeként, majd 2006 és 2014 között elnökeként tevékenykedett. 2011-től a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kötelekében, a Veszprém Megyei Regionális
Iroda irodavezetőjeként végezte munkáját a német nemzetiségért.
Köszönjük a községért, a márkói német nemzetiségért
és a település kultúrájáért végzett áldozatos munkáját!

Emlékét őrizzük!
Szépkorúak köszöntése
2021. december 20-án kedves lakótársunk, Zavaschi Mária betöltötte 90. életévét. Ebből az alkalomból egy
kedves ünnepség keretében Hartmann Antal polgármester úr virágcsokorral és ajándékcsomaggal köszöntötte.
Ezt követően átadtuk számára azt a névre szóló díszkötéses emléklapot, melyet Orbán Viktor miniszterelnök
úr írt alá, melynek különösen örült.
Mária néni 1931-ben született a mai Románia területén
található Máramarosszigeten. A közeli Nagybányára
ment férjhez. Házasságukat két fiúgyermekkel ajándékozta meg a jóisten. 1995 januárjában költöztek Márkóra. Azóta él itt, otthonának tekinti a települést. Hosszú
élete során mindig az istenbe vetett hite segítette át a nehézségeken. Rendszeresen vett részt vallási programokon, zarándoklatokon. A mai napig amikor csak teheti
misét hallgat, imádkozik, emellett ellátja a ház körüli
apróbb teendőket.
Napjainkban már gyermekei, unokái és dédunokái jelentik számára a legnagyobb örömet. Szerető családja rendszeren látogatja.
Kedves Mária Néni! Isten tartsa meg sokáig jó egészségben szerettei körében!
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A Márkói Futó Egyesület szervezésében szeretettel
meghívunk kerekasztal beszélgetésünkre,
ahol vendégünk lesz

CSÉCSEI ZOLTÁN
a többszörös hosszútávfutó magyar bajnok, 24 órás
futópados világcsúcstartó, Spartathlon-ezüstérmes és
Ultrabalaton-aranyérmes.
Gyere el:
-ha te is szeretsz futni és szívesen merítenél egy sikeres és nagyra tartott ultramaratonista beszámolóiból
-ha szívesen kérdeznél tapasztalatairól és titkairól
-ha a beszélgetés után szívesen húznál futócipőt és
futnál egy jót Zolival Márkón.

Helyszín: Orsetti Péter Kulturális Központ
Időpont: 2022. május 7., szombat 10 óra

Márkói Cserülő Kulturális Egyesület hírei
Az egyesület decembere izgalmasan telt.

Nyári tábor: 2022. július 4-8. Márkó, illetve 2022. július 25-29. Káptalanfüred.

A hétfői gyermek csoport fellépett az Agórában, a
Nagycsaládosok Veszprémi Egyesületének karácsonyi Táncra és népdaloktatásra is várjuk a jelentkezőket!
ünnepségén. Községünk lakói a Mindenki karácsoMadarász Péter
nyán láthatták a lucázást és a betlehemi műsort. Először hallhatták énekelni Baksa Kata által vezetett
gyermek népdalkört.
A járvány ellenére programokkal teli évet zártunk. Három pályázatot számoltunk el januárban. A Csoóri pályázaton táncoktatási díjra még 2020-ban 1.500.000,Ft-ot nyertünk, így a bezárások közötti néhány hónapos oktatás alatt nem kellett díjat szednünk. A falunap
rendezvényeire 1.000.000,- Ft-ra pályázott az egyesület, illetve sikerült lezárnunk a 2020. évi Hungarikum
pályázatot, melyből 3.500.490,- Ft-ot számoltunk el.

Tervezett programok:
Kalotaszegi képzés és táncház: 2022. március 12.
Márkói Cserdülő Néptáncgála és táncház:
2022. május 7.

Próbák:
Hétfő 17.00 – haladó (felsős) gyermekcsoport

Csütörtök 16.30 – alsós és ovis csoport

Kedd 18.00 – kezdő felnőtt csoport

Csütörtök 17.30 – haladó felnőtt csoport

Kedd 19.15 – haladó felnőtt csoport

Csütörtök 17.45 – népdal szakkör
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Beszámoló
a Márkófolt Varrókör Egyesület
2021. évi tevékenységéről
„Varrjunk örömmel!”

A 2021. évünk sem indult könnyen, de a csoport fenntartása érdekében kidolgozott technikáink többékevésbé beváltak. Mivel 2021. zárással indult, így jelenléti oktatást tábor keretében tudtunk tartani. 2021.
május 28-30-án egy varrós hétvégére elutaztunk Badacsonyba, s Migray Emődné Gabi néni vezetésével
eszköztartót és trapéz-táskát varrtunk.

járvány miatt a korábbi évekhez képest nem voltunk
sokan. A kiállítást Hartmann Antal polgármester nyitotta meg.
KÖSZÖNJÜK A LÁTOGATÓKNAK!
Rekord összegű bevétellel tudtunk támogatni a
Szent Márk Karitász csoportot, 120.000,- Ft-tal.

2021. júniusában közvetlenül az iskola után varrós
tábort tartottunk a gyerekeknek, melynek elsődleges célja a szeptemberi kiállításra való felkészülés
volt, de annyira élvezték, hogy sok szép egyéb munka
is készült, s örömmel alkottak egész nap, gyakran még
otthon is folytatva a megkezdett munkát.
Aktívan telt a nyár is, készültek strandtáskák, utazótáskák, készültünk a falunapi kiállításra.
Az Országos Foltvarró Fesztiválra a kiállítási anyagot Mátyás Zsuzsanna, Majorné Végh Veronika és
Madarászné dr. Ifju Bernadett vitte el Pilisvörösvárra.
A csoport többi tagja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó támogatásával, külön busszal érkezett
szombaton. Kicsit beleláttunk a kulisszák mögé, s kis
csapatunk olyan lelkes volt, hogy 2022-ban a veszprémi Foltvirágokkal karöltve mi szervezzük az Országos
Foltvarró Fesztivált. Nem titkolt szándékunk, hogy
egy-két rendezvényt Márkóra is kihozzunk, ehhez kérjük a civil szervezetek segítségét.

A Szent Márk Karitász csoport évente kétszer
(húsvét és karácsony előtt) a faluban élő és tudomására jutott özvegyeket, időseket, rászorulókat tartós élelmiszer csomaggal támogatja, augusztus utolsó hetében
pedig gyermektábort tart. A jótékonysági tombolán
befolyt bevételt a karácsonyi csomagok elkészítésére
és a nyári tábor programjaira fordítják. A Szent Márk
Karitász csoport vezetője Kocsisné Pfeifer Éva. A
csoport az országos hálózat része, így év közben vitaminokkal, vetőmaggal, gyümölccsel, utalványokkal is
2021. november 5-6-én két meghívott oktatóval ismét támogatja a látókörében élő segítségre vagy támogaBadacsonyban töltöttünk egy hétvégét, ahol hátizsá- tásra szorulókat.
kot és duplacsillagos karácsonyi asztalközepet készítettünk.
Hagyományosan, októberben elkezdtük a tombola
varrást. Mivel 2020-ban elmaradt a kiállítás és a tombola, így egy kis „előnnyel” indultunk. Lelkes csapatunk több, mint 100 tombolát készített. A programon a

2022. januárjában babalabdákat varrtunk, ólomüveg
technikával tulipánok készültek. 2022. február 5-án
szombati varrósnap keretében Acélosné Solymár
Magdolnától „Lyukas quilt” technikát sajátítottuk el.
Madarászné dr. Ifju Bernadett
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Lovaskocsin érkezett a Mikulás Márkóra
2021. december 4-én kora délután érkezett a Mikulás a településre. A Márkói Lovas Sportegyesület és lovas barátai kísérték végig a falun a nagyszakállút.
December egyik legkedvesebb ünnepe és szokása a
Mikulás várás. A gyerekek országszerte tisztogatják a
csizmájukat, az óvodákban iskolákban versekkel dalokkal készülnek a Mikulás érkezésére. Jól tudják,
hogy az egész évben jól viselkedő gyermekek számára ajándékkal készül a Mikulás.
Márkó Község Önkormányzata évről évre ajándékcsomaggal kedveskedik Mikulás napjához közeledve
a település 1-7 éves kor közötti lakóinak. Az idei évben a pandémiás helyzet kreatív és különleges megoldást hozott az ajándékok eljuttatásában. A Márkói Lovas Sportegyesület által szervezett Mikulás lovas felvonulás keretében öt helyszínen került sor az ajándékok átadására. A Mikulás és segítői minden gyermeket névre szólóan hívtak és ajándékoztak meg. A gyerekek énekekkel, versekkel fogadták a felvonulókat és
a mikulást.
A program keretében gyermek és szülő arcára egyaránt sikerült mosolyt csalni.

Könyvbemutató másként
Játékban, irodalmi humorban és sok nevetésben
volt része annak, aki 2021. december 3-án
ellátogatott a könyvtárba.
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával
jött létre az elsődlegesen gyermekeknek szóló könyvbemutató. Már az esemény időpontjával is az volt a
célunk, hogy a másnap érkező Mikulás előtt, még egy
aprósággal kedveskedjünk településünk legkisebb
lakóinak.
Csukárdi Sándor neve sokaknak ismerősen csenghet,
hiszen a Színjátszó találkozók állandó résztvevője
társulatával a Szó és Kép Színpaddal. Ezen az estén
segítőtársa az est házigazdája Balogh Adrienn volt. A
program nyitásaként az író kezdeti pályafutásával ismerkedhettek meg a résztvevők. Korai paródia versei
közül hallgathattunk meg néhányat, a nevetés nem
maradt el, hiszen a „négy különböző nyelven” előaadott művek igencsak szórakoztatóra sikerültek. Majd
egy játékos vetélkedő következett Szinonima strófákat, versátiratokat olvasott fel Csukárdi Sándor, a közönség tagjainak pedig ki kellett találni, mi lehet az
eredeti mű. Ebben a játékban elsődlegesen a felnőtt
közönség volt a középpontban, így ők is aktív részesei, alakítói lettek a programnak. Az író saját meseátiratai közül felolvasta A róka és szőlő címűt, melynek eredetije La Fontaine műve. Az átirat olyan szórakoztató volt, hogy gyermek és felnőtt együtt kacagott. Végezetül Az eltévedt Hópehelykisasszony és
más mesék című könyvéről, annak születéséről és tör-

téneteiről mesélt az író. A könyvben megtalálható
Hóvá lett a Hóember? című mesét pedig egy youtube
videó formájában néztük meg.
A program igazán nem tekinthető átlagos könyvbemutatónak, annyi humoros, szórakoztató elem volt
benne, hogy egy stand up estnek is beillett volna. Köszönjük Csukárdi Sándornak, hogy itt volt velünk és
feledhetetlen élményekkel és nevetéssel ajándékozott
meg minket.
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Közösen ünnepeltünk!
Karácsonyi ünnepkör Márkón
Az idei évben is az Adventi bütykölde kézműves foglakozással vette kezdetét az adventi időszak. A foglakozáson mindenki maga készíthette el adventi koszorúját és egyéb ünnepi dekorációit, melyeket Primász
Gábor Róbert atya szentelt meg. A településen estéről
estére világított eggyel több szépen díszített ablak a
Világító Adventi Kalendárium keretében. A Márkói
Kamara TehátRumnak köszönhetően elkészült a Betlehem, szervezésükben advent vasárnapjain ünnepélyes keretek között került sor az adventi gyertyagyújtásra. Az idei évben a településen működő civil szervezetek vállalták egy-egy gyertya meggyújtását,
(Nyugdíjasok, Foltvarrók, Cserdülők), hogy együtt
tegyék meghitté a várakozást. A gyertyagyújtásnál
adventi, karácsonyi dalokat énekeltünk az énekkarosok segítségével. Ezek után pedig egy meleg tea, forralt bor és sütemény mellett kellemes beszélgetések
alakultak ki.
Az ünnepkör részeként Márkó Község Önkormányzata a település 70 év feletti polgárai számára ajándékcsomaggal kedveskedett, melyet mindenki számára
polgármester úr személyesen adott át.
A Mindenki Karácsonya eddigiektől eltérő módon
szabadtéren valósult meg, az Orsetti Péter Kulturális
Központ előtti téren. Fél öttől a falu karácsonyfájának
feldíszítésére vártuk az érdeklődőket. Nagy öröm volt
látni, ahogy a fenyőfa a gyermekek közreműködésével
vált az ünnep díszévé, karácsonyfává. Az ünnepi műsor sajátosságát az adta, hogy nem külsős előadók,
hanem a településen működő közösségek tagjainak
szereplésével jött létre. Hartmann Antal polgármester
úr köszöntőbeszédével vette kezdetét a műsor. Ezt követően Aranyosi Ervin Mosoly legyen az ajándék című versét mondta el Jánosik Margit Andrea. A község
legfiatalabb lakói is kivették a részüket a műsorból, a
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda óvodásai adtak elő

verseket, énekeket németül és magyarul is. A gyerekeket Pesthy Zoltánné, Szücs Krisztina, Teiermeier Erika és Réfi Tamásné készítette fel. A Márkói Cserdülő
Kulturális Egyesület gyermekcsoportja három előadással is készült. Először egy a karácsonyhoz közeli
népszokást a lucázást elevenítettek fel. Az ünnepkör
másik meghatározó hagyomány a Betlehemes játék,
ennek Nagyszalontai változatát tekinthették meg a
programra érkezők. A gyermekeket a népszokás bemutatóra az egyesület művészeti vezetője Szabó Sándor készítette fel. Az egyesület 2021-től népdal oktatást is biztosít a gyermekek számára. Baksa Kata népdaloktató vezetésével az énekszakkörösök karácsonyi
dalcsokrot adtak elő. A műsor zárásaként közösen
énekeltük el a mennyből az angyalt. A nagy hideg ellenére sokan részt vettek a programon, a kikészített
asztalok hamar megteltek a falu közösségének tagjai
által készített édes és sós süteményekkel, melyet a
program során volt lehetőség elfogyasztani egy kis tea
vagy forraltbor kíséretében.
December 24-én egy sváb népszokás a Christkindl
járást elevenítették fel a település leányai. Napközben
a házaknál adták elő a Jézus születését hirdető dalokat,
majd az éjféli misén mutatták be az élő néphagyományt. December 25-én szentmise keretében Betlehemes játékot mutattak be a gyerekek.

Beszámoló a Márkói Lovas Sportegyesület
2021. évi tevékenységéről

nyúló programjainkat tábortűzzel és közös szalonnasütéssel zárjuk. Nagy élményt jelentett még a lovaskocsizás, melyet ezúton is köszönünk Debreczenyi
Egyesületünk a járványügyi helyzet okozta nehézsé- Balázsnak, Happ Jánosnak, Németh Józsefnek és Sögek ellenére a tavalyi évben is aktívan működött. A
veg Zoltánnak.
tavaszi korlátozások alatt ugyan csak az igazolt ama- A nyár folyamán más civil szervezetek programjait is
tőr sportolók járhattak a lovasedzésekre, de az enyhí- gazdagítottuk lovas élményekkel, hiszen a Márkói
tések következtében a nyári programokat már meg
Cserdülő Kulturális Egyesület, valamint a Márkói
tudtuk tartani.
Szent Márk Karitász Csoport táboraiba is ellátogatJúliusban az elmúlt évek hagyományait követve a 3
tunk lovainkkal.
turnusban szervezett lovastáborainkban mintegy 40
A falunap nagy mérföldkő volt egyesületünk életében,
gyermek élvezhette a lovasélet szépségeit. A tábor a hiszen lovaink és lovasaink első ízben mérettették
feledhetetlen élményeken túl hatalmas fejlődést nyújt meg magukat a lovarda falain túl, idegen környezeta lovaglás, a lovak körüli tennivalók elsajátításában, ben, közönség előtt. A versenyen résztvevő 21 lovas
és pótolhatatlan eszköz egymás megismerésében, kö- és 7 ló remekül helytállt, az ügyességi pálya akadázösségünk összekovácsolásában. Napközis táboraink- lyait a legjobb tudásuk szerint, óriási igyekezettel,
ban a lovazás mellett kézműves foglalkozásokban,
önfegyelemmel és bátorsággal teljesítette mindenki.
vetélkedőkben, vicces játékokban is megmérettették
Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek, és köszönjük a
magukat és csapatukat a lelkes résztvevők. A hét
lehetőséget és a rengeteg segítséget. A verseny után
egyik fénypontja a „hosszú nap”, amikor az estébe
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lovasaink segítségével sétalovaglásra invitáltuk a lelkes érdeklődőket.
Szeptemberben a szomszédos települések, Bánd és
Szentgál szüreti felvonulásain képviseltük falunkat.
December 4-én lovas barátainkkal kísértük a Mikulást végig Márkó utcáin.
A lovas edzéseink, terep- és túralovaglásaink folyamatosan zajlanak, és izgalommal készülünk a farsangi lovas felvonulásra.
Egyesületünk lehetőséget biztosít az iskolákban kötelezően előírt mindennapos testnevelés órák, valamint
a középiskolai 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére.
A tavalyi évben szervezetünk a 2020. adóévi szja 1%okból 136.418,- Ft támogatásban részesült, melyet
ezúton is nagyon köszönünk. A kapott összeget rendezvényeinkre, eszközeink bővítésére és működési
költségeinkre fordítjuk. Köszönettel fogadjuk a Márkói Lovas Sportegyesület részére történő adó 1% felajánlásokat az idei évben is.
Adószámunk: 18933431-1-19

Programajánló:

Márkói Lovas Sportegyesület
Polányiné Lénárt Katalin
Április 28. 15:00-18:00 — Kézműves játszóház a könyvtárban

Március 2. 16:00 — Márkói Nyugdíjas Klub; Nőnapi Klubdél- Április 30. 14:00 — Tavaszi növénytúra Sinigla Mónika botanikussal
után
Március 5. 10:00 — Csilli Tanoda, Játékos német nyelvi foglal- Május 1. Búcsú

kozás gyerekeknek

Nagyheti szertartások időpontjai:

Március 12. 9:00-16:00 — Kalotaszegi néptáncképzés és táncház Április 14. 18:00 — Nagycsütörtök
Március 15. 14:00 — „Toborzó” ünnepi kézműves játszóház,
16:00 — Ünnepi műsor a Kopjafánál

Április 15. 18:00 — Nagypéntek

Április 16. 18:00 — Nagyszombat

Március 19. 15:00 — Helytörténeti esték; Regenye Judit régész
Április 17. 11:15 — Húsvétvasárnap
előadása
Április 18. 11:15 — Húsvéthétfő
Március 20. 10:00 — Színházi szakember oktatói képzés
A rendezvényekről részletes információ az Orsetti Péter KulturáMárcius 27. 15: 00— Keresztút és szentmise a Kálvária Kápolnális Központ facebook oldalán vagy az alábbi telefonszámon kapnál
ható +3670 9418122.
Március 31. 15:00-18:00 — Kézműves játszóház a könyvtárban
Egyházi programok kivételével a helyszín az Orsetti Péter Kulturális Központ.
Április 2. 10:00 — Színházi szakember oktatói képzés
Április 6. 16:00 — Márkói Nyugdíjas Klub; Klubdélután

Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

Április 10. 12:00 — Passió

Április 8. 17:00 — Helytörténeti esték; Karlinszky Balázs levéltáros előadása
Április 14. — Húsvéti játszóház

Április 24. 15:00— Ezüstmise; Primász Gábor Róbert atya
pappászentelésének 25 évfordulója alkalmából

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Benkő Gabriella – kulturaliskozpont.marko@gmail.com

www.marko.hu

Gólyahír!
Szeretettel köszöntjük a község új lakóit

a 2021. novemberében született
Palásti Nórát és a
2022. januárjában született Szabó Dórát!

8

