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Márkó Község Lapja 

XIX. évf. 2. szám  

Márkóért együtt! 

 
2022. május 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ  

Tisztelettel köszöntöm Márkó lakosságát Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete, dolgozói és a 

közös önkormányzati hivatal tisztviselőinek nevében.  

Mint Önök is látják és tapasztalják, a Hársfa utcában sikeresen megtörtént a víz főnyomócső cseréje és a laká-

sokba való bekötési pontok cseréje a vízórákig. Ugyanezen munkafolyamatok folytatódnak most a Rózsafa 

utcában, amely várhatóan május hónapban fejeződik be. Ezt követően a Magyar Falu Program keretén belül 

elnyert 34,5 millió forintból a két utcának az aszfaltozása és rendbetétele is meg fog történni, amely várhatóan 

legkésőbb június hónapban befejeződik. 

Nagy örömünkre a Viola utcai bekötőút mellett egészen a buszmegállóig, mintegy 600 m hosszan szintén a  

Magyar Falu Program keretén belül elnyert 10 millió és a saját erőből hozzárakott 7 millió forintból tehát 

összesen 17 millió forintból meg fog épülni a járdarendszer. Ehhez szorosan kötődik a két buszmegálló jelen-

legi veszélyes állapotának a megszüntetése, amelynek engedélyezési eljárásai folynak és mindenki megelége-

désére az ősz folyamán el fog készülni mindkét oldalon a biztonságos buszöböl.  

A buszöböl kialakításához szükséges anyagi forrásokat önkormányzatunk jó gazdálkodásának köszönhetően 

saját költségvetéséből fogja megvalósítani. A bekerülési költségéről a későbbiekben megjelenő újságban fo-

gom Önöket tájékoztatni, ugyanis konkrét árajánlatot még nem kaptunk a kivitelezésre.  

Az Orsetti Péter Kulturális Központ előtti parkoló mintegy 400 m2 lesz bővítve az épület teljes hosszában, en-

nek anyagi feltételeit az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat bocsájtotta rendelkezésünkre. Bekerülé-

si költsége tervezéssel, kivitelezéssel együtt 20 millió forintba fog kerülni. Engedélyeztetési eljárásai folya-

matban vannak. Az óvoda előtti zöld terület parkosítását is magába foglalja a beruházás.  

A kerékpárúttal kapcsolatban szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy az újságcikk írásával egyidőben be-

széltem a kivitelezők főmérnökével, és azt az információt kaptam, hogy június hónapban a műszaki átadás 

meg fog történni és már hivatalosan is az országos kerékpárút hálózat részévé válik. Ezt követően mindenki 

örömére a kerékpárútat a nagyközönség is használatba veheti. További jó hír, hogy a kerékpározásban elfáradt 

és pihenni vágyók részére közvetlen a kerékpárút mellett a temetővel szemben el fog készülni a kerékpáros 

pihenőhely is.  

A Magyar Falu Programon belül van még beadott pályázatunk, amikkel kapcsolatban még az elbírálást várjuk. 

Erről a jövőben adunk tájékoztatást.  

Ahogy a tisztelt lakososság is észrevehette a község önkormányzata újabb 30 db fát ültetett, így be tudtuk fe-

jezni az Orgona utcai fasort, valamint fák kerültek elültetésre a játszótér és a sportpálya közelében.  

Köszönöm a szervezőknek, hogy azt a szemet gyönyörködtető és szívet melengető alkotást, ami az embert jó 

kedve deríti amikor rátekint, ami a játszótér mellé került elhelyezésre, elkészítették. További faluszépítő tevé-

kenységüket a jövőben is támogatjuk.  

 
Tisztelettel: Hartmann Antal 

           polgármester 
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FELHÍVÁS! 

Márkó Község Önkormányzata kéri községünk lakosságát, amennyiben lehetősége és módja van segíteni a 

háború elől menekülő embereket, családokat tegye meg. Amit várunk: tartós élelmiszer, kisebb kiszerelésű 

mentes víz, rostos üdítő, csokoládé, keksz, ropi, baba ételek és higiéniai termékek, női higiéniai termékek, 

wc papír, papír zsebkendő, tisztálkodó szerek, mosó- és mosogatószerek. 

Adományozási szándékukat kérjük az önkormányzat felé jelezzék, akár személyesen (Márkó, Padányi Biró 

Márton tér 5.), akár telefonon (88/504-014). 

Az adományokat az Orsetti Péter Kulturális Központ könyvtárában, Benkő Gabriella művelődésszervező fo-

gadja hétfőn és csütörtökön 10-18 óráig, illetve kedden és pénteken 9-12 óráig. 

Az összegyűlt adományokat a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász gyűjtő-pontjára juttatja el az önkormány-

zat. 

Eddigi és jövőbeli adományaikat is köszönjük! 

GÁZSZÜNETI ÉRTESÍTÉS 

Önkormányzatunk tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a szolgáltató értesítése szerint a FGSZ Földgáz-

szállító Zrt. éves tervszerű megelőző karbantartást végez a Veszprém II (BM) gázátadó állomáson, 2022. jú-

lius 26-án, 13:00 órától 18:00 óráig. Az időszak alatt a gázátadó állomásról ellátott felhasználási helyeken a 

gázszolgáltatás szünetel. 

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. kérése, hogy a karbantartás ideje alatt ne használják gázkészülé-

keiket. Ha rendelkeznek nyomásszabályozóval, a gázszünetet követően kapcsolják be a berendezést.  

További információ az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. diszpécserszolgálat 06 80/301-301-es tele-

fonszámán kérhető. 

ÁLLÁSHIRDETÉS  

Márkó Község Önkormányzata részmunkaidős takarítói állást hirdet 4-6 órában. További részletekről érdek-

lődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 0688/504-014; 0630/442-946 

Márkó Község Önkormányzata 

TeSzedd! Márkón is! - Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért 

Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a TE-
SZEDD! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akci-
óhoz. A mozgalmat azért szervezik meg minden év-
ben, hogy közösen tisztítsuk meg szűkebb-tágabb kör-
nyezetünket. 

Ha tetszik a kezdeményezés, csatlakozhat bárki a sze-
métgyűjtéshez. Az idei évben önkormányzatunk nem 
határozott meg egy közös napot a gyűjtésre.  Az or-
szágos gyűjtés időpontja 2022. május 2 - május 8-ig 
tart, így községünkben is ezen a héten lehet szemetet 
szedni. 

A gyűjtéshez a Márkói Közös Hivatalban lehet átven-
ni a zsákokat. A TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért akció keretében kapott zsákokat fogja 
elszállítani a szervező, így csak azokba lehet szedni a 
szemetet. Mit lehet „teszeddni”? Csak olyan szemetet 
szedünk, ami nem veszélyezteti a testi épségünket és 
az egészségünket. Nem szabad összeszedni építési-
bontási törmeléket, gyógyszereket, autó akkumulátort, 
motorolajat, elektromos és elektronikai berendezése-
ket vagy például nagyméretű autóalkatrészeket. Nem 
gyűjthetünk zöldhulladékot sem! Összeszedhetünk 

viszont bármit, ami kézzel biztonságosan szedhető és 
zsákban gyűjthető, abban elszállítható. Nem szelektá-
lunk, mert ezek a hulladékok általában szennyezettek, 
ezért nem hasznosíthatók újra. Figyeljenek arra, hogy 
engedély nélkül magánterületre ne lépjenek be, és ha 
út mellett szedik a szemetet, viseljenek láthatósági 
mellényt. Fokozottan vigyázzanak a gyerekekre, ha 
ők is segítenek! Kérjük a megtelt zsákokat vigyék 
olyan helyre, ahol az önkormányzati traktor fel tudja 
venni azokat. Örömmel vennénk, ha az 504-014-es 
hivatali telefonszámon, vagy az onkormany-
zat@marko.hu e-mail címen jeleznék hol található a 
lerakott zsák, ezzel megkönnyítenék kollégáink mun-
káját. 

Aki fontosnak tartja, hogy ne csak a szűkebb környe-
zete legyen rendezett és szemétmentes, csatlakozzon 
hozzánk! 

 

 

Márkó Község Önkormányzata 
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Kedves Márkói Reformátusok! 

Immár sok-sok évtizede tartozik a márkói reformátusság a 
Veszprémi Református Egyházközséghez, mai nevén Veszprém-
Nagytemplomi Református Egyházközséghez. Mindig fontos 

volt számunkra, hogy a márkói református hívek helyben, Már-
kón is részesedhessenek hitéletben. Most is tartunk istentisztele-

teket rendszeresen a faluban. Az istentiszteletek minden hónap 
első vasárnapján délután 3 órakor kezdődnek és a három nagy 

ünnep, karácsony, húsvét és pünkösd első napján szintén délután 
3 órakor. E három utóbbi ünnepi alkalmon úrvacsoraosztást is 

tartunk. Aki szeretné, itt is lehetőség van keresztelőre, házasság-
kötésre is. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. 

Az istentiszteletek helyszíne a Márkói Közös Önkormányzati 
Hivatal Díszterme a hivatal épületében. A gyászszertartások 

természetesen a szokásos módon a temetőben zajlanak. Az aláb-
bi kép a 2021. pünkösdi istentisztelet után készült a jelenlevő 

gyülekezeti tagokról. A képet a lelkipásztor készítette, azért nin-
csen rajta. Hadd legyen ez a kép is hívogató. Mindenkit szeretet-

tel várunk ebbe a kedves, barátságos közösségbe. 

 

Niederhoffer Zoltán lelkipásztor 

Márkói Nyugdíjasok Egyesületének hírei 

A 2021-es év első összejövetele májusban, a Csárda 
teraszán megtartott, vacsorával egybekötött megbe-
szélés volt, melyen az Egyesület addigi vezetője, Ko-
vács Józsefné Márti, bejelentette, hogy 10 év után, 
szeretné, ha valaki átvenné Tőle az Egyesület vezeté-
sét. A közgyűlés megtartására, júliusban került sor, 
ahol a tagság Palásti Károlynét választotta meg elnök-
nek. 
Augusztustól a megszokott rendben, minden hónap 
első szerdáján, összejöveteleket tudtunk tartani, de az 
összejövetelek közötti időben is aktívan részt vettünk 
a falu életében. A falunapkor az ételosztásnál és a ki-
állítás felügyeleténél is segédkeztünk. Decemberben a 
Mindenki Karácsonyán teát és forralt bort főztünk a 
résztvevőknek, majd februárban a Téltemető rendez-
vényen a tea és a forraltbor mellett, még fánkot is kí-
náltunk a megjelenteknek, melynek sütésében is több 
tagunk részt vett. 
Szeptemberben kétnapos kiránduláson voltunk Kis-
kunmajsán. Odafelé megnéztük Kiskőrösön Petőfi 
szülőházát és bebarangoltuk János Vitéz labirintusát. 
Kiskunhalason a Csipkemúzeumban megismerked-
tünk a csipkekészítés folyamatával és gyönyörköd-
tünk a sok szép csipkében. 
Kiskunmajsára érve, elfoglaltuk a szállást, majd a kö-
zeli étteremben megvacsoráztunk és a csapat nagy ré-
sze éjszakai fürdőzésen vett részt. Másnap a társaság 
fele fürödni ment, a másik fele Ópusztaszerre kirán-
dult. 
Októberben az önkormányzat Idősek Napi rendezvé-
nyén pár szóval bemutatkozott Egyesületünk, a ren-
dezvény végére többen is kedvet kaptak, hogy csatla-
kozzanak hozzánk. Ugyancsak októberben nyújtot-
tunk be egy pályázatot, mely sikeresen zárult. 
November elején Veszprémbe, a Sintér-árokhoz ki-
rándultunk, közkívánatra májusban megismételjük a 
kirándulást. 
Decemberben karácsonyváró klubnapot tartottunk, 
melyen kis műsor is volt, egyik tagunk lánya Jánosik 

Margit Andrea egy szép verset mondott, az unokája 
Gotthard Ádám pedig fülbemászó dalokkal szórakoz-
tatott bennünket. Az ajándék sem maradt el, a lehető-
ségeinkhez mérten egy kis meglepetéssel kedvesked-
tünk tagjainknak. 
2022 januári klubnapján jó hangulatú pótszilvesztert 
tartottunk, volt virsli és sok süti, a talpalávalóról pedig 
Bakonyvári Sándor gondoskodott. 
Januárban az Egyesület közreműködésével valósult 
meg Kőszegi Lajos előadása a könyvtárban. 
Februárban közgyűlést tartottunk, ahol az előző év 
pénzügyi beszámolója után, az ez évi programtervein-
ket is ismertettük. A farsang jegyében, a közgyűlés 
után, kis tréfás előadásokkal kedveskedtünk a megje-
lenteknek. 



2022. május 

 4 

Márciusban a nőket ünnepeltük, férfi tagjaink virággal 
kedveskedtek nekünk és a tiszteletünkre összeállt 
„Cérnadalárda”, több nótával is szórakoztatott ben-
nünket. 
A hónap folyamán Regenye Judit előadása valósult 
meg a közreműködésünkkel a könyvtárban. 
Áprilisi klubnapunkon sikeres „négypróbás” vetélke-
dőt rendeztünk, melyen 6 csapat indult, aki nem vett 
részt a csapatversenyben, az sem unatkozott, mert a 
kvízkérdéseket Ők is megfejtették. A végén mindenki 
kapott kisebb, nagyobb ajándékot, a helyezéstől füg-
gően. 

Aki kedvet kapott, hogy eljöjjön közénk, 
szeretettel várjuk!  

Májusban az első szerdán 16 órai kezdettel, majd a 
nyáron minden hónap első szerdáján 17 órai kezdettel 
tartandó klubnapjainkra az Orsetti Péter Kulturális 
Központba. 

 

 

 

Kedves márkóiak! 

Idén tavasszal először öltözött díszbe a játszótér melletti 

füves terület. Márkói anyukákként elhatároztuk, hogy a 

régóta fejünkben lévő ötleteinket megpróbáljuk megva-

lósítani, ezzel egy kicsit színesebbé, vidámabbá tenni 

Márkót az itt lakóknak és az átutazóknak. Terveztünk, 

szerveztünk, próbáltunk minél egyszerűbb, olcsóbb, 

könnyen beszerezhető anyagokból összeállítani valami 

szépet. Első projektünk megvalósításában és az anyagok 

beszerzésében hatalmas segítséget nyújtott a Márkói 

Németek és Magyarok Baráti Köre, ezenkívül volt aki 

alapanyagot ajánlott fel vagy kétkezi munkával segített 

minket, ezeket mindenkinek ezúton is nagyon köszön-

jük! 

Köszönjük, hogy első projektünket szeretettel fogadtátok, további terveink között szerepel a dekoráció évsza-

konkénti cseréje, számos virágosítási és zöldítési feladat és közösségépítő program.  

Bárki csatlakozhat hozzánk, aki részt szeretne venni Márkó további szépítésében, akár aktív munkával vagy 

felajánlással, támogatással. Szépítsük közösen Márkót!     

Faluszépítők: Detti és Ili 

elérhetőségünk: faluszepitok.marko@gmail.com  

Palásti Károlyné elnök  
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A Márkói Kamara TehátRum Egyesület hírei! 

Nagy esemény történt az egyesület életében hiszen 
társulatunk 2022. január 29-én a Nemzeti Színházban 
lépett fel. A VII. Pajtaszínházi Szemle keretében ad-
tuk elő; A bőgős fia meg az ördögök című népmesét. 
A mesét színpadra Kiss György művészeti vezető és 
a társulat tagjai írták. Az előadás szakmai mentora 
Módri Györgyi a Veszprémi Petőfi Színház színmű-
vésze volt. Aki a végig segítette mű születését és 
színpadra alkalmazását egyaránt. A programon való 
részvételt segítette még a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Veszprém Megyei Igazgatósága. 
A társulat tagjai számára mérföldkő volt a Nemzeti 
Színházban való bemutatkozás, számos élménnyel és 
tapasztalattal gazdagodtunk. A településről néhányan 
nézőként is megtiszteltek minket.  
 
Március 28-án a színház világnapja keretén belül a 

Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollé-

gium diákjainak az Arácsi Népházban adtuk elő a 

Rejtő Jenő: Rézrúd (Tál Sándorné, Madarász Péter, 

Szabó Zoltán) és Nóti Károly: Szarvas bika 

(Madarász Péter, Szalai Szabolcs, Tál Sándor, Tál 

Sándorné) című komédiákat. A diákok és a tanárok 

zsúfolásig megtöltötték a nézőteret. A két darab kö-

zött Kiss György művészeti vezetőnk mutatta be a 

társulatunkat. 

Április 9-én Tatabányán az Alsógallai József Attila 

Művelődési Házban a Főpróba című program keretén 

belül volt szerencsénk bemutatkozni a helyi közön-

ségnek, Rejtő Jenő: Rézrúd, (Dózsa Éva, Tál Sándor-

né, Tál Sándor) és Kellér Dezső: A bigámista (Dózsa 

Éva, Török Zoltánné, Tál Sándor, Kiss György, Tál 

Sándorné) című komédiákkal. Természetesen itt is 

óriási sikert arattunk. Az előadások után kötetlen be-

szélgetést folytattunk a közönséggel. 

 

 

Tál Sándorné elnök 

Szent Márk Karitász Csoport hírei! 

Az elmúlt években a pandémia, az idei évben a hábo-

rú nyomja rá a bélyegét életünkre. Nem tétlenkedünk, 

hisz nem tétlenkedhetünk. Jelentkeztünk segítőnek, ha 

szüksége van ránk a háború miatt otthonaikat elhagyni 
kényszerülő családoknak, illetve a háborús övezetben 

élőknek. Tartós élelmiszer csomagokkal és pénzado-

mánnyal járultunk hozzá a Karitász munkájához szin-

tén a háború elszenvedőinek megsegítésére. Sajnos 

idén csak 3 Béres Cseppet tudtunk kiosztani, a köz-
pont ennyit tudott rendelkezésünkre bocsátani. Húsvét 

előtt 43 élelmiszercsomag kiosztásával igyekeztünk 

szebbé tenni lakótársaink ünnepét.  

Henkel termékek (mosó-tisztítószer, fogkrém) is ke-

rülhettek a csomagokba a cég jóvoltából. 10 vetőmag-
csomagot osztottunk ki a „Zöldellő kertek” program 

keretén belül, kívánjuk a szorgos kezeknek, hogy bő-

séges termést hozzon munkájuk! Amennyiben tudnak 

olyan lakosról, aki bárminemű segítségre szorul 
(gyógyszerek beszerzése, tartós élelmiszer, stb.) ké-

rem, jelezzék a Szent Márk Karitász Csoport valame-

lyik tagjának (Migray Emődné, Gabi ; Laknerné Lé-

ber Katalin; Jung Márta; Kissné Cservenyák Judit; 

Somogyi Barka Kata; Kocsisné Pfeifer Éva)! Figyel-
jünk egymásra, segítsük egymást! 

 

 

Kocsisné Pfeifer Éva csoportvezető  
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Márkófolt Varrókör Egyesület hírei! 

A Márkófolt Varrókör Egyesület 2020-ban a NEAG-

KP-1-2021/2-000396. számú, „Márkófolt Márkóért” 

című pályázatával 300.000,- Ft összegű támogatásban 

részesült. A támogatást az eszközpark fejlesztésére 

költöttük, így sor került SINGER 9960 típusú digitális 
varrógép vásárlására, valamint a varráshoz szükséges 

fogyó eszközök pótlására. A támogatás egy részét 

anyagokba fordítottuk, igényes karitatív célú tárgyak 

készítése érdekében 

Az egyesület 120.000,- Ft támogatásban részesült 
2021-ben a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap-

ból FCA-KP-1-2021/4-001109. számú Foltúton című 

pályázatával. 2021. november 5-7 között varrós hét-

végét tartottunk Badacsonyban, ahol hátizsákot és 
duplacsillagos asztalközepet készítettünk oktatóink 

előadása nyomán. 

Az Egyesület tagjai Brnoba jártak 2022. április 22-23-

án. Péntek reggel indultunk az óvoda elől egy kis 

busszal 17-en. Első nap megnéztük a város főbb neve-

zetességeit, meghallgattuk a harangjátékot, mely a 30 

éves háborúban a svédek kivonulásának és a város 

megmenekülésének emlékére hangzik el minden nap 

11 órakor. Felmentünk a toronyba, majd elsétáltunk a 

várba. Délután a csapat egy része megtekintette a Ka-

pucinusok híres kriptájában a mumifikálódott szerze-

tesek és mecénások földi maradványait. 

Szombaton a kirándulásunk céljához értünk a PPM 

Quilt Show Brno nevű rendezvényre, mely megfelel a 

magyar Országos Foltvarró Fesztiválnak. Sok magyar 

látogatóval, árussal találkoztunk, sőt az egyik pécsi 

csoport, mint meghívott kiállító is szerepelt. A gyö-

nyörű quiltek mellett varrógépbemutatók, árusok, di-

vatbemutató és még számos érdekesség várta a láto-

gatókat a hatalmas létesítményben. A fő célunk a 

szakmai tapasztalatok gyűjtése volt, mivel 2022. 

szeptember 9-11. között az Országos Foltvarró Fesz-

tivál a Márkófolt Varrókör Egyesület közreműködésé-

vel kerül megrendezésre Veszprémben és Márkón. 

A Brnoi kirándulás a NEAG-KP-1-2022-2-000850 

számú, Márkófolt „Varrjunk örömmel!” című pályá-

zatból valósult meg a Miniszterelnökség és a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával. 

Madarászné dr. Ifju Bernadett elnök 
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A hiperrealizmustól az absztraktig 
Képmás címmel kiállítás nyílt  

a Szent Márk Házban 
 
Újabb fontos állomásához érkezett a Szent Márk Ház 
projekt Márkón. Az épület külső felújítása tavaly ősszel 
elkészült, jelenleg még belső munkálatok vannak hátra. 
Annak érdekében, hogy legalább egy helyiség már mű-
ködhessen, április 25-én sikerült megnyitniuk az épü-
lettel szemben található egységet, amely lényegében 
galériaként, mini konferencia-, vagy oktatóteremként 
funkcionál majd.  

Két tehetséges festőművész, Oravetz Dániel és Petrik Zol-
tán alkotásaiból nyílt kiállítás Szent Márk napján, a Szent 
Márk Háznál Márkón. A tárlatra érkező vendégeket és 
Ovádi Péter országgyűlési képviselőt Kiss György köszön-
tötte. Az épületegyüttes felújításának megálmodója és a 
Szent Márk Ház projekt gazdája elmondta, hogy tulajdon-
képpen a kiállítóterem funkció az első pillanatoktól szere-
pelt a terveik között, már a pályázatot is így készítették el 
a felújításhoz. Az első kiállítással most fontos állomáshoz 
érkeztek, és reméli, hogy szép lassan a helytörténeti gyűj-
teménynek helyet adó főépület is megkapja a funkcióját.  
Poller Imre „Csendtől a varázsig, rügyfakadástól feltáma-
dásig” elnevezésű rendezvénysorozatának egyik állomá-
saként érkezett egyébként a két művész Képmás című, 
első közös tárlata Márkóra. Oravetz Dániel veszprémi fes-
tőművész, író, motivációs előadó kilenc absztrakt művét 
hozta el a közös kiállításra. Köztük a korábbi műveiből egy 
őrségi tájat ábrázolót, amely megihlette őt és mint meséli 
ilyen környezetben szeretne megöregedni a párjával. El-
hozta felesége portréját is, illetve absztrakt művei közül 
láthatják az érdeklődők például a Fénykor hajnalán című 

alkotást, illetve a legutóbbi absztrakt eposzát is, a „we 
come one – Eggyé válunk címűt.  
Petrik Zoltánnak ez az első kiállítása. A veszprémi születé-
si festőművész 2020-ban találkozott Oravetz Dániellel, aki 
arra inspirálta őt, hogy kibontakozzon az olaj-és acryl 
technikában. Művésztársára barátjaként és mentoraként 
tekint a művész, akinek a kedvencei a portrék. Számára 
az emberi arc, a tekintetek, a bőr simasága, vagy éppen 
apró ráncai olyanok, mint a fa erezete: egyedi és megis-
mételhetetlen. A márkói közös kiállításra elhozta első 
acryl képét, emellett többnyire hiperrealista portrékat 
hozott, ami az ő védjegye. Köztük Bujtor István, Louis de 
Funés, Woody Allen portréját, és a Mindent látó szem 
című alkotását is kiállította.  
A tárlat egy hónapig, 2022 május végéig tekinthető meg: 
hétköznap délutánonként 17 órától 19 óráig, illetve elő-
zetes egyeztetés alapján.  

 
 

Molnár Sándor/Napló 
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Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Benkő Gabriella – kulturaliskozpont.marko@gmail.com  

www.marko.hu 

Programajánló:  

2022. május 

5-én 12-én 19-én 26-án, csütörtökön,17:45 Népdalszakkör 

Jó hangú gyermekek jelentkezését várják!  

Érdeklődni: info@cserdulo.hu 

07-én, szombaton 10:00 

Kerekasztal beszélgetés Csécsei Zoltánnal  

07-én, szombaton 16:00  

A Cserdülő Kulturális Egyesület Néptánc Gálája 

22-én, vasárnap 9:00 

Lovas és gyalogos túra a Fekete István kilátóhoz  

26-án, csütörtökön 15:00-18:00 

Kézműves foglalkozás a könyvtárban  

28-án, szombaton 9:00 Varrós nap  

29-én, vasárnap 9:00 Márkói Gyermeknap; 15:00 Jack, a meg-

mentő a Kabóca Bábszínház előadása  

2022. június 

1-jén, szerdán 18: 00 

A Bakony Barlangjai Schäfer István barlangkutató előadása 

4-én, szombaton 10:00 

Csilli Tanoda, Játékos német nyelvi foglalkozás  

4-én, szombaton 18:00 

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés a kopjafánál 

5-én, vasárnap 15:00 

Kórus találkozó  

11-én, szombaton 20:00 

Nagy Gatsby az Óvodáért jótékonysági bál  

16-17-én, csütörtök, péntek 

Foltvarrós gyermektábor 

17-én, pénteken 19:00 

Denevérgyűrűzés és előadás  

18-án, szombaton 9:00 

Varrós Nap, Varrjunk a szabadban!  

30-án, csütörtökön 15:00-18:00 

Kézműves foglalkozás a könyvtárban  

A rendezvényekről részletes információ az Orsetti Péter Kulturá-

lis Központ facebook oldalán vagy az alábbi telefonszámon kér-
hető +3670 9418122. 

Ha külön nem került kiírásra, a helyszín, vagy gyülekezőpont az 
Orsetti Péter Kulturális Központ. 

Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinkre! 

 

Gólyahír!  

Szeretettel köszöntjük a község elmúlt  

hónapokban született új lakóit. 

 

 

 

 

 

 

  2022. január: Kovács Milán 

  2022. február: Zöldy Katalin 

                           Egri Tamara 

                           Lukács Kata 

                           Vallai Zelda 

  2022. március: Antal András 

  2022. április: Straub Ferenc 

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK MÁRKÓN! 

Csárdába keresünk 8 órás bejelentéssel, heti 5 napos munkavégzéssel, fix vasárnapi szabadnappal főállású 

FUTÁR és KONYHAI KISEGÍTŐ kollégákat akár azonnali kezdéssel. Részmunkaidős, beugrós lehetősége-

ink is vannak több munkakörben. Érdeklődj bátran a +36303561766 számon vagy személyesen az étteremben.  

Várunk csapatunkba! 


