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Márkó Község Lapja 

XIX. évf. 3. szám  

Márkóért együtt! 

 
2022. július 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ  

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

közös önkormányzati hivatal tisztviselőinek nevében.  

Márkó fejlődése új mérföldkőhöz érkezett, hiszen kevés település tudja végrehajtani a vízfőnyomócső cseréjét 

és folyamatában évről évre folytatni a megkezdett munkát, amely teljes terjedelmében településünkön 2024 

végére készülhet el. Ennek ékes példája, hogy a 2021 őszén elkezdett munkálatok 1120 méter hosszban a 

Hársfa és Rózsafa utcában befejeződtek. Mindkét utcában a csőcserét követő helyreállítási munkálatok – asz-

faltozás, házak előtti bejárat helyreállítása, padka készítés – is elkészültek. A beruházás műszaki átadása 2022 

július 5-én történt meg. Remélem, hogy a két utca lakói örülnek a beruházásnak, amelynek használatához a 

település vezetése nevében jó erőt egészséget kívánok. És ne nagyon távolodjunk el a Rózsafa utcától, hiszen 

az utcával szembeni játszótér bővítése is folytatódik. A település vezetése két új játék megépíttetésével bízott 

meg, így a tavaly ígért bébihinta és fészekhinta rövidesen beépítésre kerül. A Viola utcai bekötőút mellett tel-

jes hosszában július 18-ával megkezdődik a járda kiépítése egészen a buszmegállóig. A buszmegálló öblök 

engedélyeztetése folyamatban van, kérjük a lakosság türelmét, hiszen ezen engedélyek beszerzése sok időt 

vesz igénybe. A Viola utca két végén lévő táblák mellé „Vigyázz gyermekeinkre” táblát fogunk kihelyezni és 

kérjük az arra közlekedőket tartsák be a KRESZ szerinti sebességkorlátozást, hiszen a saját és gyermekeink 

biztonságáról van szó. Márkó Község Önkormányzata tájékoztatja a szülőket, hogy a belterület mellett lévő 

külterületi földek mind magántulajdonban vannak. Bejelentés érkezett az egyik gazdálkodótól, hogy a földjén 

lévő frissen fóliázott szénát a helyszínen szülők felügyelete alatt tartózkodó gyermekek kivágták és mivel a 

termény levegőt kapott, rothadásnak indult, így a gazdának közel 2 millió forintos kárt okoztak. A gazda ez 

esetben eltekint a feljelentéstől, de tájékoztatása szerint, ha ismét előfordul ilyen jellegű károkozás, abban az 

esetben igazságügyi szervekhez fog fordulni. A nagyon várt kerékpárút műszaki átadása megtörtént, az összes 

engedély beszerzése, forgalomba helyezése körülbelül augusztus hónapban kerül sorra. Mindannyiunk örömé-

re használják egészséggel. Az Agrárminisztérium által kiírt Hungarikum pályázaton önkormányzatunk 3 mil-

lió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat gondozásáért köszönet Benkő Gabriella művelő-

désszervezőnek. A Kőhát utca első szakaszának fennmaradási engedélyét megkaptuk, a második szakasz for-

galomba helyezése július közepén elindul, így reményeink szerint a teljes Kőhát utca forgalomba helyezése 

hivatalosan megtörténik. Itt kérem az Kőhát utca első szakaszában lakókat, hogy az engedély nélkül a padkára 

lerakott köveket azonnal távolítsák el, mivel balesetet okozhatnak és kihelyezésük tilos! Amennyiben ez nem 

történik meg, az önkormányzat fogja eltávolítani. Ebben az utcában is kihelyezésre fog kerülni a „Vigyázz 

gyermekeinkre” tábla, kérjük ebben az utcában is tartsák be a KRESZ szerinti sebességkorlátozást. Kérem a 

lakosságot, hogy a nagy hőségre való tekintettel a vízkivétel szabályait tartsuk be, ez azért lenne fontos, hogy 

idén ne kelljen vízkorlátozási tilalmat elrendelni. Legyünk tekintettel egymásra.  

Befejezésül nagy szeretettel és tisztelettel magam és az önkormányzat nevében meghívok minden márkói la-
kost az augusztusi Falunapra. Legyen örömteli és gondatlan ez a három nap.  

 

 

Tisztelettel: Hartmann Antal 

           polgármester 



2022. július 

 2 

Nyár és hőségriadó! 

Ezeket a szabályokat mindenki betéve tudja már, mégsem árt ismételni. A nyári hőség idején fontos a folya-
dékpótlás, erre legmegfelelőbb a hideg ásványvíz, de egyszerre ne igyunk sokat. Az idősek és a gyermekek fo-
kozottan ki vannak téve a kiszáradás veszélyének, figyeljünk erre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között extrém 
magas, lehetőség szerint védekezés nélkül ne tartózkodjunk huzamos ideig a szabadban. Együnk könnyen 
emészthető ételeket; a sokszor keveset elvet tartsuk be. A túlzottan fűszeres, csípős ételek fokozzák a verejté-
kezést. A koffein vízhajtó hatása miatt kávé fogyasztása után mindig igyunk egy pohár vizet. Naponta többször 
engedjünk hideg vizet az alkarunkra, ezzel hűsíthetjük testünket. Ha autóval közlekedünk és belső légkondicio-
náló nem áll rendelkezésünkre, húzzuk le az ablakokat, vagy ha megálltunk szellőztessük ki. Gyermekeink 
egészségére nagyon vigyázzunk, fényvédő krémekkel mindig kenjük be őket, és fejüket is fedjük be, adjunk 
rájuk szellős ruhát. Ne hagyjuk a kocsiban őket, sem felhúzott, sem leengedett ablak mellett sem! Ha gondosan 
ügyelünk egészségünkre, és az óvintézkedéseket betartjuk, ezt a nyarat is különösebb gond nélkül átvészelhet-
jük. 

Márkó Község Önkormányzata 

Önkormányzatunk az Orpheus Állatvédő Egyesület hírleveléből ollózva osztja meg önökkel a következő soro-
kat. Forró beton, kiszáradt vizes tálka, rövid lánc és árnyékmentes hely, már ez is elég ahhoz, hogy a kutyatar-
tás kapcsán baj történjen. A nappali 30 foknál magasabb csúcshőmérséklet idején a rosszul tartott házi kedven-
cek rövid időn belül hőgutát kaphatnak, mely hosszú távon pusztulásukhoz vezet. A nyári meleg napokon a 
hosszabb ideig tartó sétáltatást érdemes kora reggel és késő délután megtartani. A naptól felhevült aszfalton 
könnyen égési sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya mancsát. A kánikulában a kedvencek mellett a gazdasági 
célú háziállatokra is fokozottabban kell figyelni, hiszen így elkerülhető az állatok szenvedtetése, és számukra is 
átvészelhető az egyre többször tapasztalható extrém meleg. 

Forrás: Orpheus Állatvédő Egyesület 

2022 ULTRABALATON 

A Márkói Futó Egyesület elnöke, Ébner László idén 

negyedszerre is teljesítette egyéniben a XVI. NN 

Ultrabalatont, ahol településünket is képviselte, hiszen a 

futó egyesület színeiben indult. Ez a verseny egykörös, az 

indulóknak a Balatont kell megkerülniük, ami több mint 

200 km, amire összesen 31 óra áll rendelkezésükre. 

Lacinak sosem a helyezés a fontos, hiszen nem profi 

sportoló, hanem mindig a verseny teljesítésére koncentrál. 

Minden verseny befejezésekor boldogan ismétli az 

elhíresült mondatot: Az út maga a cél.  

Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez!  

Márkó Község Önkormányzata 

BALATON SPORT | Fotópályázat & Kiállítás 

Ezúton gratulálunk Krein Viktóriának, aki a Balaton Sport 

Fotópályázat & Kiállításra sikeresen pályázott. Két fotóját 

is közönségszavazásra bocsájtották, melynek 

eredményeként az “Alszanak a kikötőben“ című képe 

második helyezést ért el. A kiállítás védnöke és 

megnyitója Scherer Péter színész volt. A kiállítás 

szabadtéren, Tihanyban a Sport Terrace Tihany 

helyszínen tekinthető meg.  
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A Márkói Futó Egyesület hírei 

Gyermeknap 2022 

Gyereknapon is megtelt a Kálváriára vezető füves te-
rület futó, szaladó, rohanó gyerektalpakkal. Több kor-
osztályban indulhattak az résztvevők és minden kor-
csoportban éremmel és oklevéllel jutalmaztuk az első 
három helyezettet. Később családi sportágfelismerő 
vetélkedőn vehettek részt a kihívásokra szomjazók. 
Nagyon sok jó megfejtés érkezett be hozzánk, a hibát-
lanokat értékes Decathlonos sportcsomaggal jutal-
maztuk.  
Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan részt vettetek 
programjainkon, falunap szombatján ismét izgalmas 
feladatokkal várunk kicsiket, családokat, nyugdíjaso-
kat!  

Csécsei Zoltán látogatott el a Márkói Futó Egyesü-

lethez 

Május 7-én, szombaton Csécsei Zoltán ultrafutót, 24 

órás futópados világcsúcstartót, világbajnoki csapat 

ezüstérmest és a tavalyi év Ultrabalaton győztesét ke-

rekasztal-beszélgetésre fogadta a Márkói Futó Egye-

sület.  

Zoli idén sajnos nem tudott rajtvonalhoz állni az UB-

n, mert a verseny előtt három héttel bakteriális tüdő-

gyulladással került kórházba. Az elmúlt hétvégén sze-

mélyesen mondta el, hogy bár már javulóban van, na-

gyon sokat kell még pihennie, hisz le van gyengülve, 

és orvosai egyelőre 4000 lépést engedélyeznek neki 

naponta. Tervei szerint az ősszel már újra fog tudni 

versenyezni, addig is a fokozatosság határozza meg a 

elkövetkező heteket, hónapokat.  

Zoli előadása ugyanolyan parádés volt, mint a tőle 

megszokott futások és egy olyan témát hozott el Már-

kóra, amit előtte még közönség tőle sosem hallhatott. 

Egy igazán interaktív és inspiráló beszélgetésen ve-

hettek részt az érdeklődők, amely azt boncolgatta, 

hogy mitől függ a futó-teljesítményünk és hogyan le-

het ezeken a tényezőkön javítani. Dobogós helyre ke-

rült a futóedzések minősége és mennyisége, illetve a 

versenysúly is. Azonban nem hanyagolható el a táp-

lálkozás és frissítés, az alvás és pihenés, a fizikai 

adottságok, a futó felszerelése és a verseny körülmé-

nyei sem. Talán nem is gondolnánk, de meghatározó 

lehet egy-egy megmérettetés kimenetelében a stressz 

és a magánéleti faktorok, a rutin és az évek vagy épp 

a szerencse is. Zoli sok-sok saját példájával és edzés-

tapasztalatával tarkította előadását, de örömmel hall-

gatta a jelenlévők élményeit is. 

Az esemény főszereplője egész előadás alatt nagyon 

közvetlen volt, magánéletéből is sok apró részletet 

osztott meg a közönséggel. Például azt, hogy 95 kg-

osan kezdett el kocogni, mert le akart fogyni. Nagy-

papája és édesapja is szívinfarktusban hunytak el, így 

egy orvos tanácsára döntött úgy, hogy változtatnia 

kell életformáján. Tizenhárom éve fut és ma már az 

ultrafutók világában az élmezőnyhöz tartozik. Sport-

karrierje így mindenki előtt példaértékű lehet, erőt 

meríthet bárki, aki nem tudja még, hogyan vágjon ne-

ki az egészséges és sportos életmódnak. 

A program létrejöttét a VEB2023 EKF támogatta, 

melynek ősszel további folytatása lesz. Így azok se 

bánkódjanak, akik most nem tudtak eljönni, mert ok-

tóber 8-án Zoli újabb közös programra érkezik Már-

kóra. 
Szekszárdi Julia  
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Márkói Nyugdíjasok Egyesületének hírei 

Az Egyesület április végén buszos kirándulást szerve-
zett Etyekre, 45 fő részvételével. A kiránduláson meg-
néztük a Német Nemzetiségi Tájházat. Látogatást tet-
tünk a Korda Filmstúdióban, majd egy jó hangulatú 
borkóstolón ismerkedtünk az etyeki borvidék nedűi-
vel. Hazafelé pedig Felcsúton megnéztük a Pancho 
Arénát. 
Májusi klubnapunk Anyák napja jegyében telt, külön 
köszönet a kis műsorért, a Kamara TehátRumos Tál 
családnak. 
Június 1-jén, egy utólagos anyák napi előadásnak 
örülhettünk, az ovisok jóvoltából, aranyos kis műsor-
ral, és még ajándékokkal is köszöntöttek bennünket. 
Utána a szokásos névnapi köszöntések következtek, 
majd Schäfer István várva várt Barlangkutatós előadá-
sát nézhettük és hallgathattuk meg, amire az Egyesület 
tagjain kívül, a falubeliek is szép számmal kíváncsiak 
voltak. Az előadás a Pajta Program keretében, az 
Egyesületünk szervezésében jött létre. 
Június 12-től 26 tagunk Hajdúszoboszló-i gyógyüdü-
lésen vett részt, ami nagyon jól sikerült, az idő és a 
csapat is szuper volt. 
Június 16-án az Egyesület elnöke látogatást tehetett az 
Országházban, az V. Nyugdíjas Parlament Ülésére 
szólt a meghívó. Az ülésre az egész országból érkez-
tek a nyugdíjas közösségek képviselői. 
Érdekes előadásokat hallgathattunk meg a nyugdíja-
sok helyzetével kapcsolatban, s a végén javaslatokat is 

tettünk több fontos, a nyugdíjasok érdekeit érintő kér-
désben. 
Klubnapunk legközelebb, július 6-án szerdán,17 órai 
kezdettel lesz, minden nyugdíjastársunkat szeretettel 
várjuk. 

Az etyeki kirándulás buszköltségét a NEAO-KP-1-
2022/1-000125 számú „Márkói Nyugdíjasok Közös-
ségfejlesztése ”pályázatból fedeztük a NEA, a Minisz-
terelnökség és a Bethlen Gábor Alap támogatásával. 

Palásti Károlyné elnök  

Márkófolt Varrókör Egyesület hírei 

Az Orsetti Péter Kulturális Központ 2022. június 18-

án megtelt lelkes foltvarrókkal, akik Veszprémből, 

Nyirádról, Kislődről, Kővágóörsről, Ajka-

Padragkútról, Zircről, Tapolcáról, Szombathelyről ér-

keztek, illetve népi hímzőkkel Balatonkeneséről. 

Több, mint hetvenen tekintették meg a kiállításokat, 

varrtak velünk ismét, ezúttal Balogh Zsuzsa a B&ZS 

Stúdió tulajdonosának filcvirág kitűzőit. A rendez-

vény jó lehetőséget adott az ismerkedésre, az ismere-

tek bővítésére, a beszélgetésekre. A győri ESKÁ és a 

kapuvári Mártika árui színesítették a programot. A 

látogatók örömmel válogattak a szebbnél szebb anya-

gokból. A csoport tervei között szerepel egy újabb 

közös munka elkészítése, a tavaszi foltvarrós napon 

elsajátított ólomüveg technikával. 

A Márkófolt Varrókör Egyesület az egyik fő szerve-

zője a 2022-es Országos Foltvarró Fesztiválnak (a to-

vábbiakban: OFF), melynek egyik helyszíne Márkó a 

veszprémi Agóra mellett. A szabadban varrás a folt-

varrók körében június harmadik hétvégéjén egy nem-

zetközi hagyomány, melynek célja, hogy megmutas-

suk magunkat munka közben a falakon kívül is.  

Kulcstartó házikók és tombolák készülnek az OFF-ra, 

melynek időpontja 2022. szeptember 9-11. A kiállítá-

sok az Agórában lesznek megtekinthetőek. Szeretettel 

várunk minden márkói lakost, akik a lakcímkártya 

felmutatásával kedvezményes áron tekinthetik meg 

a kiállításokat (18 év alattiaknak pedig ingyenes).  

A tavaszi varrósnap és a „Varrjunk a szabadban!” 

program az EKF támogatásával valósult meg. 

Madarászné dr. Ifju Bernadett elnök  
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Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület hírei 

Gála: 

2022-ben fennállásának 10. évfordulóját ünnepli az egye-

sület. A május 7-én az Orsetti Péter Kulturális Központban 

megtartott gálaműsor is ezen jubileum köré szerveződött. 

A polgármesteri köszöntőt követően az egyesület 4 tánc-

csoportja mellett a 2021-ben indult Cserdülő Népdalkör is 

szerepelt a programban, művészeti vezetőjük Baksa Kata a 

tavalyi év ősze óta gondozza a lelkes, ifjú csapat hangszá-

lait. 

A délutáni műsor házigazdája, az egyesület művészeti ve-

zetője Szabó Sándor, Sanci volt, aki a produkciók között 

az elmúlt évek édes-kedves anekdotáival szórakoztatta a 

közönséget, történeteit a tőle megszokott humorral osztotta 

meg a nagyérdeművel. A gála programjában - a teljesség 

igénye nélkül - helyet kaptak az elmúlt évtized tánckoreo-

gráfiái, a folytonosság jegyében a felnőtt utánpótlás cso-

port lépett fel azokkal a rábaközi táncokkal, amelyek annak 

idején a haladó felnőtt csapat egyik első műsorszáma volt. 

Örömmel láttuk, hogy a „Hétfői” felsős csoport méltó 

utódja a tavaly „elballagott” Csupa Csaj Csapatnak. A 

„kicsik”, Apró Talpak fellépése mindig nagy siker. A telt-

házas nézőtér hatalmassal tapssal jutalmazott minden szá-

mot. 

A műsort sztárfellépők is színesítették. A Veszprém Sztár 

egyik legjobbja, Kiss Anna éneke töltötte be a teret. Kiss 

Anna Baksa Kata által csiszolja tehetségét. Meghatóan szé-

pek voltak a Litéri Szárazág Néptáncegyüttes és a Cserdülő 

felnőtt csoportjának közös bonchidai magyar és román tán-

cai. 

A zenei élményekért hatalmas köszönet jár kiváló művész 

barátinknak Németh Dénesnek, Mester Lászlónak, Domon-

kos Balázsnak, akik a tőlük megszokott alázattal és kiemel-

kedő színvonalon látták el a gála kíséretét. 

Az egyesület vezetősége köszöntötte az alapító táncosokat, 

akik a kezdetek óta, a mai napig táncolnak, valamint a ha-

gyományoknak megfelelően a nyolcadik osztályosokat. Az 

ajándék plaketteket idén is Enyingi Mihály keramikus-

művésznek köszönjük. 

A viselettár jelentős része Dodog Bernadett keze munkája, 

Detti a kezdetektől fogva időt és fáradságot nem sajnálva 

varrja a szebbnél-szebb ruháinkat. Régóta dédelgetett álma, 

hogy „felöltöztesse” a legkisebbeket, most teljesült, a kis 

lánykák a Detti által elkészített ruhákban léptek színpadra. 

Részesüljön mindig ő is abból a tapsból, amit az általa ké-

szített viseletekben táncoló csoportok kapnak. 

Nem maradt el a születésnapi torta sem, el is fogyott gyor-

san. 

A rendezvény táncházzal zárult, ritkán tapasztalt, felszaba-

dult örömtánc volt ez, fiatalok és régebb óta fiatalok közös 

ünnepe, ami talán még prímásunk szemébe is könnyeket 

csalt.  

Támogatóink:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoóri Sándor fesztivál: 

Az egyesület az elmúlt években többször részesült a Csoóri 

Sándor program keretein belül jelentős anyagi támogatás-

ban. A program célja támogatni a népművészeti műhelye-

ket határon innen és túl. 

A vírushelyzet miatt idén első alkalommal került megren-

dezésre az országos és határon túli össztánc és népművé-

szeti program, melynek Veszprém megyei helyszíne Csoóri 

Sándor diákéveinek jelentős állomása, Pápa volt. A feszti-

vál a teljes kárpát-medencei magyarságot megmozdította, 

90 helyszínen Felvidéktől Erdélyen át Kárpátaljáig zajlott. 

Márkóról külön- busszal érkeztünk az egész napos prog-

ramra, amely a Pápai Református Nagytemplomban isten-

tisztelettel kezdődött, majd a közös felvonulás után Pápa 

barokk főtérén közös ének és össztánc vette kezdetét. 

Délután folyamán a Jókai Mór Művelődési Központ kertjé-

ben felállított szabadtéri színpadon mutatta meg magát a 

több, mint 20 fellépő csoport. A Márkói Cserdülők egy-egy 

felnőtt és gyermek csoporttal vitték el jó hírét Márkónak. 

Büszkék vagyunk, hogy a legnagyobb mesterekkel és nép-

tánc műhelyekkel szerepelhettünk egy színpadon.  

Köszönet Sancinak a felkészítésért, a felnőtteknek a sok 

segítségért a szervezésben. Külön köszönjük a Márkói Né-

met Nemzetiségi Önkormányzatnak a támogatást. 

Madarász Péter elnök 
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Márkói Falunap  

2022. augusztus 5-7.  

Orsetti Péter Kulturális Központ  

Három nap Márkó! 

2022. augusztus 5., péntek 

16:00 -16:30 Márkó értékei-kiállításmegnyitó 

Köszöntőt mond Hartmann Antal Márkó község pol-
gármestere. A kiállítást megnyitja Bánkutiné Mihal-
csik Márta a Nemzeti Művelődési intézet munkatársa. 
Helyszín: OPKK aula 

16:30-17:00 Márkó értékei-előadás  

Előadó Madarászné Dr. Ifju Bernadett a Helyi Érték-
tár Bizottság elnöke.  

Helyszín: OPKK könyvtár  

18:00-20:00 Falu Betyárja és Menyecskéje választás  

Részletek a felhívásban! 

Helyszín: OPKK előtti tér  

20:00 Sunset Lux koncert 

Helyszín: OPKK előtti tér  

17 órától Büfé szolgáltatás  

2022. augusztus 6., szombat 

Folyamatos programok kora délutánig:  

9:00-15:00 Arcfestés és Csillámtetoválás  

A csapat kb 90 fő gyermek részére tud arcfestést vagy csillámte-
toválást készíteni. A helyszínen lehet időpontokra feliratkozni. 
Így nem kell sorba állni csak az időpontra a helyszínre menni.  

9:00-15:00 Fajátékok Pál Petivel  

9:00-15:00 Légvárak, Rodeó bika, Szumó  

9:00:00-15:00 Mesterségbemutató és kézműves fog-
lalkozás, vásárlási lehetőség a Veszprém Megyei Nép-
művészeti Egyesület közreműködésével  

9:00-14:00 Lufibohóc 

9:00-12:00 Best játéktér óriás kosár, giga foci, ugráló 
hengerek, ugráló pónik, óriás darts, óriás társas, 
ügyességi játékok 

Helyszín: OPKK előtt  

8:00 Főzőverseny  

Részletek a felhívásban! 

Helyszín: OPKK körül  

8:00 Utcafoci bajnokság 

A verseny díjainak átadása a helyszínen.  

Részletek a felhívásban!  

Helyszín: Focipálya 

8:30 Futóversenyek a Márkói Futó Egyesülettel 

8:30-tól nevezés a futóversenyekre 

9:00 Gyerek és ifjúsági futóversenye 

korosztályok szerint 

9:45 Váltófutás 4 fős csapatok számára (egyetlen kité-
tel, hogy a csapatokban 2 felnőtt és 2 gyereknek kell 
lennie) 

10:15 Ügyességi vetélkedő nyugdíjasok számára  

11:00 Sport ismereti vetélkedő a Kultúrház előtt (csak 
helyben lehet kitölteni a totót) 

11:30 Díjátadó és eredményhirdetés minden kategóri-
ában 

Helyszín: Kopjafa és OPKK előtti tér  

9:00-12:00 Lovas programok 

9:00-12:00 Sétakocsikázás Debreczenyi Balázzsal 

9:00-11:00 Lovas ügyességi verseny- A verseny díjai-
nak átadása a helyszínen.  

11:00-12:00 Sétalovaglás 

Helyszín: Óvoda melletti terület 

10:30 I. Márkói Sodrófa Díj sütemény sütő verseny 

Részletek a felhívásban! 

12:00 Ebéd  

Színpadi programok:  

15:00 Ünnepi köszöntő 

Főzőverseny, I. Márkói Sodrófa Díj sütemény sütő 
verseny, Rajzpályázat eredményhirdetés 

15:30 Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület műsora  

16:00 Palinta Társulat gyermekkoncert  

17:00 "Délibábos Hortobágyon" - ismert operett rész-
letek, musical dalok és nóták Pörneki Anikó énekes 
előadásában  

Esti buli: 

19:00 Usvsgravyti akrobatikus előadása 

19:30 D'jembuka ütőhangszeres zenekar koncertje, 
nyugat-afrikai és közel-keleti ritmusok 

21:00 Utcabál Dj Zsiráffal  

Helyszín: OPKK előtt  

Egész napos Büfé -Étel-Ital szolgáltatás a  

Manáda Catering jóvoltából  

2022. augusztus 7., vasárnap 

15:00 Szentmise a Kálváriánál az egyházi énekkar 
közreműködésével 

16:00 A Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 
előadása  

Helyszín: Kálvária  

Kiállítás megnyitó a Szent Márk Ház Galériájában 
(időpont szervezés alatt) 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Támogatóink: 
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 FELHÍVÁSOK! 

LÉGY AKTÍV RÉSZESE ÉS NYERTESE A 2022-ES FALUNAPNAK! 

Süteménysütő verseny 

Meghirdetjük az I. Márkói Sodrófa Díj sütemény sütő versenyt!  

Pályázni édes és sós kategóriában lehet 1 tálca frissen házilag sütött süteménnyel  

Téma: piknik piték, sütik 

Az elkészült alkotásokat 4 tagú zsűri értékeli. 

A nyertes és a résztvevők sem maradnak ajándék nélkül. 

Sütésre fel! 

Várjuk a jelentkezéseket 2022.07. 21-ig az alábbi email címen 

faluszepitok.marko@gmail.com 

Nevezéskor kérjük, adják le nevüket, telefonszámukat, email címüket, sütemény névét.  

Kérjük, ügyeljenek a minőségre, kerüljék a romlandó alapanyagok hőkezelés nélküli felhasználását. Emellett 

kérjük, olyan receptet válasszanak, ami viszonylag stabilan szeletelhető. A nyertes receptek bekerülnek a 

Márkói Tükör következő számába. 

Az alkotásokat 10:30 ig várjuk a helyszínre a varrós terembe. A sütemények a zsűrizés után az ebédnél  

kínálásra kerülnek.  

Eredményhirdetés 15 óra az ünnepi köszöntőt követően. 

Főzőverseny 

A versenyre jelentkezhetnek a főzéshez kedvet érző baráti társaságok, intézmények, vállalatok képviselői,  

civil szervezetek, magán személyek.  

Jelentkezni a onkormanyzat@marko.hu címre írt levéllel lehetséges. Ebben kérjük feltüntetni a Csapat és Csa-

patkapitány, nevét elérhetőségét és az elkészítendő étel. Jelentkezési határidő 2022. július 24.  

Minden a főzéshez szükséges eszközről és alapanyagról (bogrács, állvány, kés,  

fakanál, fűszer, hús, tűztér, dekoráció, tálalóeszközök, asztal, székek stb.) a csapatok gondoskodnak.  

A szervezők biztosítják a főzőhelyet, vízvételi lehetőséget. A versenyző csapatok kötelesek betartani az ide 

vonatkozó általános és szokásos szabályokat, valamint balesetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályokat.  

A zsűri részére 1 adag ételt kell kitálalni 11:30 órától járja körbe a zsűri a főzőhelyeket és értékeli az ételeket.  

A zsűri bemutatása a verseny kezdetekor történik. A zsűri az értékelésnél a következőket veszi figyelembe: -

Az ételek íz harmóniája– . Eredményhirdetés 15 óra az ünnepi köszöntőt követően. 

Gyermek rajzpályázat 

Téma: Márkó  

Technika: Bármilyen technika felhasználásával 

Elvárás: A4-es lap méretben, fekvő tájolással készüljön a munka. A mű hátuljára írják fel az alkotó nevét, 

életkorát, a mű címét, elérhetőségét.  

A pályamunkákat a könyvtárban lehet leadni nyitva tartási időben 2022. július 21-ig. 

Eredményhirdetés 15 óra az ünnepi köszöntőt követően. 

Falu Betyárja és Menyecskéje 

„Közhírré tétetik! 

Az Úrnak 2022. évében, Kisasszony havának 5. napján 18. órai kezdettel hagyományteremtő céllal  

I. Márkó falu Betyárja és Menyecskéje választtatik 

Vállalkozó kedvű párok mérhetik össze rátermettségüket a játékos feladatokban.  

Jelentkezési feltételek: 

- A jelentkezők házasok vagy párok lehetnek  

- Szabad akaratodból jelentkezel, a játékszabályt elfogadod, rendező, bíró döntéseit tiszteletben tartod  

 Bódult, ittas állapotban a versenyt nem kezdheted meg, a balesetek elkerülése végett, viszont a feladatok 

között előfordulhat, hogy fogyasztania kell valamelyik tagnak alkohol tartalmú nedűt  

mailto:onkormanyzat@marko.hu


2022. július 

 8 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

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

www.marko.hu 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 

A Family Frost Kft veszprémi telephelyére  

mozgóbolti értékesítésre eladókat keres. 

Amit várunk: B kategóriás jogosítvány. 

Jó kommunikációs készség. 

Amit nyújtunk: Hosszútávú munka. 

Versenyképes jövedelem. 

Jelentkezni lehet: depo02@family-frost.hu  

Tel: 30/300-9112. 

Jelentkezéseiteket 2022.07.21. napjáig a következő email címre várjuk: faluszepitok.marko@gmail.com 
Kérjük a jelentkezési határidő betartását, a helyszínen a jelentkezésre nincs lehetőség a szükséges kellékek 

beszerzése miatt.” 

A versenyt Varga László vezényli le.  

Eredményhirdetés a helyszínen. 

Utcafoci bajnokság 

A bajnokságra minimum 6 fős csapatok jelentkezését várjuk. Az első 14 csapat jelentkezését tudjuk fogadni 

jelentkezési sorrendben.  

Jelentkezni és további információk Szalai Szabolcsnál a verseny lebonyolítójánál lehet.  

E-mailben szabiszilvi@gmail.com az alábbi adatok megadásával: 

Csapatnév, csapatkapitány neve, elérhetőségek:  

Jelentkezési határidő: július 31.  

A csapatok összetétele meglévő márkói utcákhoz kötődjön.  

A bajnokság első helyezettje Vándor kupa tulajdonosává válik melyet az Orsetti Péter Kulturális Központ vit-

rinjében helyezünk el, feltüntetve rajta évenként a győztes csapatok neveit.  

Játékvezetésre is keresünk lelkes jelentkezőket. Akinek van tapasztalata és szívesen részt venne a prog-

ramban kérem, Szalai Szabolcsnál jelentkezzen!  

Lovas ügyességi verseny 

A verseny a Márkói Lovas Sportegyesület zártkörű szervezésében valósul meg. Megértésüket köszönjük!  

Információk: 

Kérünk mindenkit, hogy a jelentkezési határidőket tartsa be. Minden kedves érdeklődőt kérünk, hogy a prog-

ramra gyalogosan érkezzen, az út szélén álló autók korlátozzák a forgalmat , akadályozzák a lovaskocsi za-

vartalan közlekedését. Nem áll rendelkezésünkre elegendő parkolóhely. Kérünk mindenkit a lovak közelében 

fokozottan figyeljenek a programok során. Vigyázzunk egymásra kezeljük a felmerülő helyzeteket rugalma-

san. A rendezvényen kép és videofelvétel készül. 

Mindenkinek jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánnak a szervezők!  

TÁMOGASD A FALUNAPOT! 

Szívesen fogadjuk vállalkozások és magánszemélyek támogatását ajándéktárgyak, utalványok 

formájában melyeket a versenyek győztesei számára adhatunk át!  

Felajánlási szándékot Benkő Gabriella közművelődési szakembernél kell jelezni 

2022. július 24-ig, az elérhetőségek valamelyikén!  

Email: kulturaliskozpont.marko@gmail.com Telefon: +36709418122 

Előre is köszönjük a segítséget és támogatást!  

CICA GAZDIKERESŐ! 

2 márkói kis cica szerető Gazdit keres. 

Érdeklődni a +3630 578-0571-es telefonszámon! 

mailto:faluszepitok.marko@gmail.com
mailto:szabiszilvi@gmail.com

