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Márkó Község Lapja 

XIX. évf. 4. szám  

Márkóért együtt! 

 
2022. szeptember 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ  

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

közös önkormányzati hivatal tisztviselőinek nevében.  

A legutóbbi Márkói Tükör megjelenése óta településünk lendületes fejlődése nem állt le. A lehetőségeinkhez 

mérten, ígéretünket betartva a játszótér két hintával (bébi és fészekhinta) való bővítése megtörtént. A jövőben 

szeretnénk ezt a területet is bekeríteni és pihenő padokkal ellátni. A Viola utcai járda a buszmegállóig elké-

szült. Köszönjük a kivitelezőknek, a Colas dolgozóinak, kiváló minőségű munkát végeztek. Már több ízben 

megírtuk, a buszmegállók áthelyezésének engedélyeztetése folyamatban van. A közúttal történt egyeztetés 

után jó hírrel tudok szolgálni a Galagonya, Levendula, Liliom, Berkenye utca lakóinak. Az utca tovább építé-

séhez szükséges engedélyek beszerzésével megbíztuk a Beszt mérnöki irodát, mely várhatóan öt hónapon be-

lül lezajlik. A gazdasági helyzet jobbra fordultával, s ha a Magyar Falu program továbbra is működni fog, ak-

kor az aszfaltozásra mind a négy utcában sor kerülhet. Bízzunk benne!  

A kulturális központ előtti parkoló bővítésének munkálatai hamarosan megkezdődnek, melyhez az anyagi tá-

mogatást a Német Nemzetiségi Önkormányzat által beadott pályázat biztosítja. Önkormányzatunk egy régi 

vágyát tudta megvalósítani, a kulturális központ konyhájának felújításával, mely új konyhabútor beépítését 

jelenti. A konyhai és műszaki eszközökkel való felszerelését a 2023-as Magyar Falu programból szeretnénk 

megoldani.  

A brutálisan megnövekedett energiaárak miatt önkormányzatunk kénytelen a Orsetti Péter Kulturális Központ, 

Könyvtár működését a hideg beálltával korlátozni, erről a jövőben adunk részletes, naprakész tájékoztatást. 

Természetesen az óvoda, orvosi rendelő, védőnői szolgálat és az önkormányzat zavartalan működését biztosí-

tani kell. Reméljük, hogy ez sikerülni fog. Önkormányzatunk az energiaárak (gáz és áram) emelkedése után 

más fűtési alternatíva után nézett és a legjobb megoldásnak a hőszivattyús rendszer kiépítése és a napelemes 

rendszer megépítése tűnik. Mindkét irányban az árajánlatok bekérését elindítottuk, ezek beérkezése folyamat-

ban van. A hőszivattyúk és a napelemrendszer működtetéséhez szükséges villamos hálózat kiépítését önkor-

mányzatunk megkezdte. A továbbiakról a következő megjelenő számban értesítjük a lakosságot.  

Településünk lelkipásztori szolgálatát 2022. augusztus 1-től Tóth András Sándor atya látja el, szeretettel fo-

gadtuk, és nagyon örülünk annak, hogy a hitéleti tevekénység a márkói emberek javára az ő személyében biz-

tosítva lesz. A Márkói Falunap 2022. augusztus 5-7. között sikeresen lezajlott, ezúton is köszönöm mindenki-

nek a megvalósításhoz nyújtott segítségét. 

Magam és az önkormányzat nevében meghívom a falu nyugdíjas lakóit az október 1 -jén 16 órai kezdettel tar-

tandó Idősek Napjára, ahol Hatás Andrea és Zayzon Csaba művészek adnak ünnepi műsort.  

Közmeghallgatását a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 2022. október 5-én, szerdán 17:30 órakor 

kezdődően, míg Márkó Község Önkormányzata ugyanezen napon 18 órai kezdettel tartja a kulturális központ-

ban.  

Önkormányzatunk úgy ahogy eddig is próbálja a legjobb megoldásokat keresi ahhoz, hogy a település tovább-

ra is kiválóan működjön, amennyiben bármely változás történik, értesítjük a falu lakosságát.  
 

 Tisztelettel: Hartmann Antal 

           polgármester 
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Márkói Falunap-Három Nap Márkó 

Augusztus első hétvégéjén került megrendezésre a 
Falunap, melyben egyaránt szerep jutott a szórako-
zásnak úgy, mint az értékközpontú programoknak.  
Pénteken délután a Márkó értékei kiállítás megnyitá-
sával vette kezdetét a Falunap. A kiállítást megnyi-
totta Bánkutiné Mihalcsik Márta a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságának 
módszertani referense. Ezt követően Madarászné dr 
Ifju Bernadett előadásában ismertette a helyi értéke-
inket, és felhívta a figyelmet ezen értékek feltárására, 

megőrzésére, bővítésre. Madarászné dr. Ifju Berna-
dett a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról mesélt és 
helyi értékeink hosszú sorát ismertette. Megválasz-
tásra került a Falu Betyárja és Menyecskéje, Gratulá-
lunk a nyertes Kauffmann családnak. Este a Sunset 

Lux zenekarral búcsúztunk az első naptól egy kelle-
mes nyáresti chillezős koncerttel. 
A szombati napon a délelőtt és a kora délután a gyer-
mek programokról és a versenyekről szól. A gyere-
kek kedvükre játszhattak az ugrálóvárakban, az óriás 
és népi játékokkal, megmérkőzhettek futásban, lovas 
ügyességi versenyben. Az aulában a Veszprém Me-
gyei Népművészeti Egyesület tagjai várták a résztve-
vőket szalmafonásra, bőrékszer készítésre, bútor fes-
tésre. A focipályán zajlottak az utcafoci csapatverse-
nyei. Eközben lovas kocsizási lehetőség, arcfestés, és 
lufi bohóc is várta az érdeklődőket. A délután folya-
mán 15 órától Polgármester úr köszöntötte az egybe-
gyűlt falunapozókat, majd kihirdetésre kerültek a fő-
zőverseny a rajzpályázat, a süteménysütő verseny 

eredményei. Köszönjük a felajánlásokat a Sobri Jós-
ka Élményparknak, a 3Dverzumnak és a Vépgép Kft 
-nek, és a Márkói Csárdának. 
Támogatásukkal csodás ajándékokkal tudtuk meg-
ajándékozni az 1. Márkó Falu Betyárja és Menyecs-
kéje verseny, a Gyerek Rajzverseny és a Sütemény-
sütő és Főzőverseny résztvevőit. Köszönjük Hullala 
Jánosnak a serleg felajánlását az utcabajnoksághoz. 
A Palinta Társulat gyermekkoncertjével, majd a 

Cserdülő Néptáncegyüttes előadásával és Pörneki 

Anikó dalcsokrával folytatódott a délután. Az esti 

utcabálra a D'jembuka zenekar dobos koncertje ala-

pozta meg a hangulatot majd Dj Zsiráf zenélt. A 

2022-es Márkói Falunap zárónapján ünnepi szentmi-

se került megrendezésre a Kálvária kápolnájában. A 

szentmisét a településünk újonnan kinevezett lelki-

pásztora Tóth András Sándor atya celebrálta. Az ün-

nepi alkalmon közreműködött a Márkói Egyházi 

Énekkar, valamint a misét követően fellépett a Steix-

ner István Német Nemzetiségi Énekkar is. Ezt köve-

tően a Szent Márk Ház galériájában nyílt meg Né-

meth Brigitta EGYSÉGBEN A TEREMTÉSSEL cí-

mű kiállítása, melynek különlegessége, hogy az alko-

tó első kiállítása is egyben. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hiszen a 

program megvalósítása igazi csapatmunka volt, 

melyben az önkormányzat, a civil szerveztek, tá-

mogatók és önkéntesek, közösségi szolgálatos diá-

kok vettek részt a rendezvény napján és előtte lé-

vő hónapok során. Fantasztikus munkát végezte-

tek! 

A kiállítást, a Veszprém Megyei Népművészeti 
Egyesület kézműves programját, a lovas programo-
kat Márkó Község Önkormányzata és a Márkói Ér-
téktár Bizottság a "Márkó értékeinek népszerűsítése 
és megőrzése" című projekt keretében a Hungarikum 
Bizottság és az Agrárminisztérium támogatásával 

hozta létre. 

Benkő Gabriella 
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A Márkói Futó Egyesület hírei 

Az augusztus eleji falunapon színes programkaval-
káddal vártuk a sport- és mozgás szerelmeseit. Min-
denki megtalálhatta a számára legkedvesebb ese-
ményt. 
Egy rövid bemelegítést követően a gyerekek három 
korcsoportban mérték össze ügyességüket a a Kálvá-
ria melletti futóversenyen, majd négyfős váltók álltak 
a rajtvonalhoz és mérettették meg magukat. A nyug-
díjasoknak ügyességi sorversennyel készültünk, amin 
nagy lelkesedéssel vettek részt az idősebb korosztály 
résztvevői. Végül a sport-totó izgalmas kérdéseire 
kellett helyes választ adni, amire eddig soha nem lá-
tott jó megfejtés érkezett.  
Gratulálunk minden díjazottnak és a résztvevőnek is! 
Őszi eseményeinkről Facebook oldalunkon (Márkói 

Futó Egyesület) is tudtok majd értesülni, csatlakozza-

tok hozzá a legfrissebb hírekért!  

 

Szekszárdi Julia  

ŐSZI KÖZÖS FUTÁS CSÉCSEI ZOLTÁNNAL 

Gyere el, ha szívesen kérdeznél Zolitól egy pár kulisszatitkot, 

majd közösen indulunk el egy órás futásra a márkói bicikliút-

ra, amelyet az ősz addigra csodás színekbe fog borítani. Nem 

baj, ha nem tudod még végigfutni ezt az egy órát, közben 

pihenhetsz és sétálhatsz is, de a közösségnek hatalmas ereje 

van, így most az a  futós-álmod is valóra válhat, amit idáig 

nem sikerült megvalósítanod. Gyülekező: 9:45-kor a kulturá-

lis központ előtt. 10:30-kor indulunk futni. Várunk mindenkit 

szeretettel! 
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ZARÁNDOKÚT LENGYELORSZÁGBA 

Prímász Gábor Róbert atya és Csomay Tünde szervezésé-

ben került sor július 18-22 között Lengyelországba zarán-

dokolt az egyházközségünk. A márkói hívek mellett heren-

di, városlődi és jásdi hívekből állt az 50 fős csapat, velünk 

tartott Nagy Nándor Richárd - Lénárt atya, valamint Eszes 

Zoltán várpalotai diakónus is. A zarándokút Szent II. János 

Pál pápa lengyelországi fontosabb állomásai mellett elve-

zetett a II. világháború szörnyű eseményeiről hírhedtté vált 

Auschwitz-Birkenau (lengyel nevén: Oświęcim) haláltá-

borba is. 

Hétfőn hajnalban indultunk, nagy bőröndjeink gördülése 

hírt adott indulásunkról Márkó utcáin. A márkóiak a busz 

hátsó ülésein foglaltak helyet, ez a későbbi jó hangulat 

alapjául is szolgált. 15:00 órakor érkeztünk Wadowice-be 

Szent II. János Pál pápa (Jan Paweł II) szülővárosába, az út 

első szentmiséjét Róbert atya mutatta be, a Mária Bemuta-

tása templomban, ott, ahol a szentatyát 1920-ban megke-

resztelték Karol Jozef Wojtyla néven. A szentmise után a 

közeli Kalwaria Zebrzydowská-t tekintettük meg, a kálvá-

ria jeruzsálemi mintára épült, gyökerei a XVII. századig 

nyúlnak vissza, amikor a Mikołaj Zebrzydowski, az akkori 

krakkói vajda itt alapított kolostort. A 42 kápolnából álló 

komplexum ma az UNESCO világörökség része, Lengyel-

ország és Európa egyik jelentős zarándokhelye, évente több 

tízezren keresik fel. Este 8 órakor érkeztünk meg Krakkó-

ba, vacsora, majd rövid kártya-party után a pihenés követ-

kezett. 

Reggel 6 órakor már újra a buszra ültünk, hogy megláto-

gassuk Jasna Gora-i zarándokhelyet, valamint az egykori 

auschwitz-i tábor területén lévő múzeumot. Czestochowa a 

Jasna Gora-i pálos-rendi kolostor együttesről híres, amely 

kincstárként is funkcionált. Itt található Európa legismer-

tebb Fekete Madonna ikonja. A hely a lengyel szabadság 

jelképe. A svéd invázió megállítása, a Fényes Hegy megvé-

dése emlékére II. János Kázmér lengyel király a Szűzanya 

oltalmába ajánlotta országát. A kolostort a magyar pálos 

rendi szerzetesek alapították. A legenda szerint az ikont 

Szent Lukács evangélista festette cédrusfára, s Jeruzsálem-

ből került Lengyelországba. Délután indulás Auschwitz-ba, 

ahol magyar nyelvű idegenvezetés mellett 3 órás körsétát 

tettünk az auschwitz-i és a birkenau-i táborokban. Az ere-

deti állapotban megtartott épületek, barakkok, gázkamrák-

ban való tartózkodás közben, még közel egy évszázadnyi 

távolságból és arcul ütött minket az ide hurcolt és meggyil-

kolt sok százezer ember szelleme. Soha, de soha nem sza-

bad elfelejtenünk az itt látottakat, az áldozatok cipőit, levá-

gott haját, a krematóriumokat. Még, ha szörnyű is, meg kell 

mutatnunk nemzedékről nemzedékre gyermekeinknek, ab-

ban a reményben, hogy ilyen rettenet nem történhet még 

egyszer az emberiség történelmében. 

Utunk 3. napjának programja szállást adó városunk, Krak-

kó (Kraków) megtekintése. Krakkó közel 1 milliós nagyvá-

ros, Lengyelország második legnépesebb városa, koroná-

zóváros, Szent II. János Pál pápa, mint Krakkó püspöke 

került Szent Péter trónjára, 1978. október 16-án és lett Ró-

ma püspöke, vagyis a Katolikus Egyház vezetője. Reggeli 

szentmisénk a krakkói Isteni Irgalmasság templom magyar 

kápolnájában került sor, a kápolna falát magyar szentek 

képei díszítik. Egyed Zoltán diakónus reményről és emberi 

akaraterőről szóló szent beszéde sokunk szemébe csalt 

könnyeket. Itt tekintettük meg Szent Fausztina kolostort és 

kegyhelyet, berendezett lakószobájának rekonstrukcióját. 

Szent Fausztina a XX. század első felében rövid életet élt, 

életét az ima, az emberi szeretet és a nyomorral szembeni 

érzékenység jellemezte. Fausztinát Szent II. János Pál pápa 

avatta szentté és egyben, ahogy a nővér egyik látomásában 

Jézus Krisztus kérte tőle, a Húsvét utáni első vasárnapot, az 

Isteni Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. A kora dél-

utáni programunk a közelben fekvő II. János Pál pápa cent-

rumba folytatódott. A hatalmas épületkomplexum lengyel 

hívek adományaiból rekord gyorsasággal épült fel. Itt lát-

ható a pápa fehér ruhája, rajta a golyó ütötte lyuk és a 

szentatya vére, amelyben 1981-ben merényletet követtek el 

ellen a vatikáni Szent Péter téren. 

Délután Krakkó belvárosában sétálhattunk, felmentünk a 

Waweli Székesegyházba (Szent Szaniszló és Szent Vencel-

Székesegyház), láthattuk tüzet okádni a Wawel sárkányát a 

Visztula folyó partján. Átsétáltunk a Krakkó főterére a 

Posztócsarnokba, itt megcsodáltuk a felemás tornyú Mária 

templomot. A nagy hőség és a tartalmas program után va-

csora, élménybeszámoló beszélgetések a szállóhelyen, fel-

készülés utunk utolsó napjára, amely már Magyarország 

irányába vezet. 

Zarándokutunk utolsó reggelije után indulunk haza, utunk a 

festői Zakopánén keresztül vezet. A reggeli szentmisét Lé-

nárt atya mutatta be a Szent II. János Pál pápa tiszteletére 

emelt Fatimai Szűzanya templomban. A néhány órás sza-

badprogramban a híres Zakopane-i sajtbazáron keresztül, 

siklóvasúttal felmentünk a csodálatos kilátást nyújtó Guba-

lówka-ra, ahol egy kellemes hegyi levegőn elköltött ebéd 

mellett gyönyörködtünk a Tátra vonulataiban. 15:00 órakor 

indultunk haza, a hegyek között Szlovákián át, énekszóval, 

kellemes anekdotázással telt utunk. 

Hálásak vagyunk a szervezőknek, hogy ilyen aktív pihe-

nésben volt részünk, bár sok időt töltöttünk a buszon igazá-

ból soha nem unatkoztunk, volt, hogy tartalmas videófilme-

ket nézhettünk Szent II. János Pál pápa, vagy Szent Fausz-

tina nővér életéről, máskor, hasonlóan a pálos szerzetesek-

hez, a várakozás és az utazás hosszú perceiben rózsafűzért 

imádkoztunk. Igazi zarándok csapat voltunk mi, jó hangu-

latban, szeretetben és megértésben. 

Hiszünk a folytatásban… 

 

 
Madarász Péter  
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 Szent Márk Karitászcsoport hírei  

A 2022-es év nyara sem telt el a karitász tábor nélkül. Tar-

talmas, barátságokat hozó hetet tudhatunk magunk mögött 

a nyár zárásaként, és újult erővel indulhat csapatunk az új 

tanévnek és természetesen, már most várjuk a jövő évi tá-

bort! Hogy mi történt a héten? Hétfőn szó szerint mesés 

délelőttünk volt, Hudi Kata, a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata Hivatala veszprémi regionális 

irodájának vezetője mutatta be nekünk a könyvét, mesélt 

nekünk néhány történetet. Kicsik és nagyok egyaránt tátott 

szájjal hallgatták a lenyűgöző előadást. Megelevenedett a 

régi Hárskút, és Márkó, itt élő családok, utcák történetei 

előzték meg a várva várt szabadulószobát. Elképzelni sem 

tudtuk, vajon mit rejthet egy sváb szabadulószoba, de hogy 

osztatlan sikert aratott, azt elhiheti mindenki! 

Délután az ügyes kis kezeké volt a főszerep, zoknicicák 

készültek Gabi néni és szorgalmas segítői részvételével. 

Füle, farka elkészült időben, aki akarta, aznap hazavihette 

magával „újszülött” kis társát. 

Kedden mennyei müzliszelet készült Fenyvesi Andrea 

óvónéni segítségével, aminek a receptjét sokan elkértük! 

Persze, hamar elfogytak a szeletek, a szülőknek, testvérek-

nek csak mesélni tudtunk arról, milyen finom is volt! Dél-

után újra a süteménykészítésé volt a főszerep, kekszgolyó-

kat formáltak a csapataink. Kis műanyag dobozokba kerül-

tek, majd néhány lakótársunknak vittünk belőle kóstolót, 

megköszönvén türelmüket, segítségüket, mosolyukat! Ter-

mészetesen minden gyerek (akit valami érzékenysége nem 

tiltott) egyben főétekkóstoló is volt! A nagy sikerre való 

tekintettel pénteken, még készült egy adag, ami természe-

tesen perceket létezett csak a süteményes tálcán... 

A szerda minden évben a hét csúcspontja. Ekkor látoga-

tunk el a Sobri Jóska Kalandparkba. Ezúton is köszönöm a 

segítőknek, a szülőknek, akik velünk tartottak, hisz jelenlé-

tükkel nagyobb biztonságban tudhattuk a gyerekeket! Mi 

volt a legjobb a kalandparkban? MINDEN! Hangzott egy-

öntetűen a válasz, így talán nem is érdemes hosszasan írni 

mennyi mosoly, izgalom, bátorság, vidámság öntött el 

minket ezen a napon. Elfogyott az alma, a sütemény, min-

den, amit küldtetek, köszönjük szépen! Két élmény között 

csuda jól esett a gyerekeknek! 

Csütörtökön nyakunkba szedtük a lábunkat és madárlesre 

indultunk. Amilyen „csendes” kis csapat voltunk, nem cso-

da, ha nem tömték meg a madarak a kifeszített hálókat. 

Rengeteg hasznos információval gazdagodtunk, megismer-

tük az egyes madarak tojásait, tollazatát, fészkelési szoká-

saikat, meg is foghattuk mindezeket, megnézhettük közel-

ről. Azt is megtudtuk, hogy, amit úton útfélen szöcske cím-

szóval fogtunk gyerekként, az bizony sáska. A csápja mé-

rete alapján különböztethető meg. Egy szó, mint száz, ér-

dekes, értékes foglalkozás volt! 

Délután a csapatok sorokba rendeződtek és megkezdődhe-

tett a hagyományosnak tekinthető csapatverseny Kissné 

Cservenyák Judit segítségével! Nevetésben, szurkolásban, 

gyorsaságban nem volt hiány! Szoros volt a verseny, a csa-

patok 4kg gumicukor díjban részesültek, az első helyezett 

kapta a legtöbbet, az utolsó a legkevesebbet, de még ők is 

hagytak belőle bőven másnapra! Köszönjük a felajánlást! 

Pénteken, a hosszúnak tűnő várakozás után a kutyusokkal 

töltött óra egyetlen percnek sem tűnt! Hirschl János, Vesz-

prém Megyei Kutató-Mentő szolgálat vezetője tartotta 

munkatársnőjével a kutató-mentő kutyás bemutatót. A kér-

déseknek se szeri se száma nem volt, a gyerekek ámulattal 

nézték, mire képesek ezek a kutyák, micsoda komoly fel-

szereléssel rendelkeznek, és mennyire barátságosak, ha 

nincsenek épp szolgálatban! Megtalálták az elbújt kisfiút, 

ugatással jelezték, ha valaki nem természetes testhelyzet-

ben volt. Szomorú szemmel néztük, ahogy kitolatnak a 

templomudvarból. 

Az ebédet, melyről eddig nem tettem említést, pedig az 

egyik legfontosabb és minden nap nagyon várt program, a 

Márkói Csárdának köszönhető. Köszönjük a figyelmüket, 

türelmüket, hisz tudjuk, „egy zsák bolhás zsizsiket” meg-

etetni, a hangoskodást eltűrni nem könnyű feladat. Hálás 

szívvel köszönjük a Márkói Csárdának! 

Pénteken hálaadó szentmisével zártuk a tábort, Tóth And-

rás Sándor Atya figyelmét, szeretetét köszönjük! A gyere-

kek készítettek egy Hálafal-at, melyre felkerültek azok a 

dolgok, amiért hálát adtak a héten. Örök emlékként dátum-

mal, névsorral ellátva tettük el, reméljük, még sok ilyen 

készül! Nagy örömünkre szolgált, hogy idén a Szent Rita 

Ház és a plébánia adott otthont a tábornak. Fogócskában, 

számháborúban, ugróiskolában, gyöngyfűzésben, rejtvény-

fejtésben, színezésben sem volt hiány. Amit többen jelez-

tek, idén megígérem: lesz jövőre számháború a Kápolnánál 

is! ;)  

Nagyon köszönöm a középiskolás segítők (Kiss Anna, 

Kiss Róza, Epinger Dávid, Karli Benedek, Madarász Dáni-

el, Mária Ádám) áldozatkész munkáját is! 

Szeretnék mindenkinek megköszönni mindennemű segítsé-
get, (név nélkül, hogy ne felejtsek ki senkit a felsorolásból) 
amivel a tábor szervezését, megtartását, takarítással, fel-
ügyelettel, gondoskodással, gyümölccsel, süteménnyel, 
lekvárral, harapnivalóval stb. segítette! 

 

 

 

 

 

Kocsisné Pfeifer Éva, Márkó 

Szent Márk Karitász Csoport 



2022. szeptember 

 6 

Márkófolt Varrókör Egyesület hírei 

Országos Foltvarró Fesztivál márkói szemmel 

A Márkófolt Varrókör Egyesület szervezte meg az 

idén Veszprémben az AGÓRA Kulturális Központ-

ban az Országos Foltvarró Fesztivált, mely több, mint 

ezer foltvarrót mozgatott meg az ország minden tájá-

ról, sőt a szomszédos országokból is. 

Iszonyatos munka áll mögöttünk, kevés varrás, sok 

számlázás, szervezés, probléma megoldás, gyűjtő-

munka. Szeretném megköszönni a Márkófolt Varró-

kör Egyesület tagjainak áldozatos munkáját. Mind a 

Magyar Foltvarró Céh vezetősége, mind a résztvevő 

foltvarró társaink elismeréssel szóltak az elvégzett 

munkáról, és csodálták a márkói vendégszeretetet és 

összefogást. 

A rendezvény megnyitóján Jánosik Margit Andrea és 

Madarász Péter verssel köszöntötte az összegyűlteket. 

Andi verse és előadása meghatotta a foltvarrókat, míg 

a Férj sirámai című versen jóízűeket kacagtak. Üde 

színfoltja volt a programnak a Márkói Cserdülő Kul-

turális Egyesület Hétfői Csoportjának a fellépése.  

A háromnapos rendezvény szombat estéjén Márkóra 

invitáltuk a résztvevőket, ahol a Márkói Kamara Te-

hátRum Egyesület előadásában a Zsiga bőgős fia és 

az ördögök című előadást láthatták, majd a Márkói 

Csárda biztosította a vacsorát 

Köszönjük Márkó Község Önkormányzatának a tá-

mogatását, köszönjük, hogy Hartmann Antal polgár-

mester úr részt vett a megnyitón az Agórába, s kö-

szöntötte a foltvarrókat, majd Márkón is szeretettel 

fogadta őket. Köszönjük Benkő Gabriella támogatását 

és segítségét is. 

Sokan azt sem tudták, hogy létezik Márkó, vagy hogy 

hol van. Az országos rendezvénnyel a foltvarró céh 

történetébe és a foltvarrók szívébe örökre beírtuk ma-

gunkat. 

Köszönöm a társaim áldozatos munkáját! Felsorolni 

is nehéz, ki és mi mindent csinált az elmúlt fél évben. 

Szuper csapat, melyet a fesztivál sikere remélhetőleg 

még jobban összekovácsolt. Ennyi önkéntes, áldoza-

tos munkát ritkán tapasztal az ember. 

KÖSZÖNÖM!!! 

Madarászné dr. Ifju Bernadett elnök 

Vers mindenkinek-márkói alkotók tollából!  

Sün Balázs vacsorája 

A kicsi sün itt lakik egy közeli bokor alatt 

Estefelé gyomra korog, kéne bele egy kis falat 

Elindul hát a szomszédba, ott alszik egy sárga ház 

Reméli lesz ennivaló, így gondolja Sün Balázs. 

A ház mellett terül el az elnyúló veteményes 

Most mit csináljak, hogy legyek leleményes?  

De a kicsi tüske böki rendkívül okos 

Átbújik a kerítésen, melynek hálója nem túl szoros. 

Nedves orrcimpáján a szőrszálak izgatottan mozognak 

Fülei kitágulnak, gömb szemei a sötét éjbe fúródnak  

Suttogó zajok szűrődnek ki a puha föld alól 

Földigiliszták tartják szokásos báljukat valahol. 

Neki nem kell a vacsorához kés, kanál sem tányér 

De mintha a közelben a föld felett mozdulna egy vé-

kony sötét árnyék 

Odalopódzott hát csendben, s elkapta a giliszta nyakát 

Hát így tömte meg Sün Balázs aznap éjjel a hasát! 

Márkó, 2019.05.31. 17 óra 10 perc 

E.V.E.E. 

Egyszerű Vers Egyszerű Embertől 
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A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület hírei 

Táborok Márkón és Káptalanfüreden 

Július első hetében került sor, immár tizenegyedik alka-

lommal, a hagyományosan népszerű Cserdülő Hagyo-

mányőrző táborra Márkón több, mint 40 néptáncos, hagyo-

mány kedvelő gyermek részvételével. Ahogy az elmúlt 

években, idén is az Orsetti Péter Kulturális Központ volt a 

tábor központja, napközis jelleggel 5 teljes napon át lehet-

tünk együtt jó hangulatban, vidámságban, felszabadultan. 

Természetesen a néptánc volt a központban, de a napi pró-

bák mellett gyalogosan átkirándultunk Bándra, eljöttek 

hozzánk a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

mesterei, akikkel a fafaragás és a gyöngyfűzés alapjait is-

merhették meg a gyerekek. A keddi délutánon a Himfy 

Bandérium hagyományőrzői tartottak interaktív történelem 

órát, bevonva a gyerekeket a jagellókor hétköznapjaiba. 

Ezen két programot Márkó Község Önkormányzata és a 

Márkói Értéktár Bizottság a "Márkó értékeinek népszerűsí-

tése és megőrzése" című projekt keretében 

a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támoga-

tásával hozta létre. 

A hét csúcspontja a csütörtöki nap volt, egész nap velünk 

voltak kiváló népi muzsikus barátaink, Németh Dénes, Do-

monkos Balázs, Mester László, <Cimbalmos Sándor>, akik 

a hangszereik ismertetésén túl természetesen egész nap 

játszották nekünk a „Tánc alá valót”. Majd este pillangó 

megfigyelésre indultuk, sajnos az esős délután közbeszólt, 

nem sok rovar szállt rá a <Sulyán Péter Gábor rovarász> 

kifeszített jól megvilágított lepedőjére. Mindezek ellenére 

jót sétáltunk a koromsötétben a Séd völgyébe, a nagylányo-

kat idén is elrabolta egy „messenger-betyár”, de hála a tá-

borozók kitartásának a nap végére mindenki előkerült és a 

saját ágyában várhatta a pénteket, amikor a helyismereti 

vetélkedőre, a csapatverseny eredményhirdetésére és tábor-

zárásra került sor. 

Köszönettel tartozunk Márkó Község Önkormányzatának, 

képviselő-testületének, Hartmann Antal polgármester úr-

nak, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkónak a tá-

mogatásáért, Bánd Község Önkormányzatának, hogy ren-

delkezésünkre bocsájtotta a Bándi Szabadidőparkot, Grácz-

ki Lászlóné Márta néninek a segítségéért Bándon. Köszön-

jük a finom és bőséges ebédeket a Márkói Csárdának. Kö-

szönjük a segítők közreműködését, Gróf Ilonának a faluve-

télkedő megálmodását és megvalósítását, az állomások 

képviselőinek munkáját. Hálásak vagyunk Szabó Sándor 

Sancinak, hogy idén is velünk tartott és megosztott velünk 

egy részt tudásából és tehetségéből. 

Köszönettel tartozunk a szülőknek, nagyszülőknek, baráta-

inknak és MINDENKINEK, akik bíztak bennünk, segítet-

tek a helyszín rendben tartásában, gyümölcs, süti, uzsonna 

felajánlásaikkal hozzájárultak a tábor sikeréhez. 

A Kulturális Központ falai sok mindent láttak eddig, vi-

szont reggel 8-tól még soha nem volt önszerveződő tánc-

ház, amit reggeli torna jelleggel iktattak a programba a fá-

radt gyerekek, mintegy napindító felfrissülésképpen, tart-

suk meg jó szokásunkat életünk végéig… 

[…] 

Akinek a márkói tábor nem volt elég, és ezzel voltak így 

néhányan, július 25-től Káptalanfüreden folytathatták für-

dőzésüket a nyári folklórban, illetve a Balaton vizében is. 

A litéri néptáncosokkal, táborozott 21 márkói táncosunk. A 

gyermekeknek csodálatos élmény, a felnőtteknek igazi ki-

hívás volt a hangulatos faházakban táborozni, táboroztatni. 

Üde színfoltja volt a Balatonpartnak a hegedű és harmoni-

kaszóra vonuló kis (nagy! összesen közel 90 fő vett részt) 

csapatunk. A strandolás mellett itt is volt minden, vetélke-

dő, élőzenés táncház, takarodó utáni kártyaparti a szobák-

ban. Köszönjük a Litéri Néptáncosok Baráti Körének, Csi-

szár Anitának, Pintér Katalinnak, hogy megszervezték és 

sikeresen teljesítették a nem kis kihívást. 

Madarász Péter  
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Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

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

www.marko.hu 

Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező 

ács-állványozó vállalkozásunk vállalja: 

- komplett tetők, 

- előtetők, 

- garázsok, garázstetők, 

- kerti kiülők, pergolák és gipszkarton szerkezetek 

építését. 

Vér Balázs telefon: +36-70/776-0634 

E-mail: bal.ver.vr@gmail.com 

Márkó Község Önkormányzata 

Programajánló:  

Szeptember 24. 17 óra Helytörténeti esték a Szent 

Márk Házban 

Szeptember 29. 15-18 óra Könyvtári Kézműves fog-

lalkozás 

Október 1. 16 óra Idősek Napja 

Október 7. 18 óra Csukárdi Sándor könyvbemutató a 

könyvtárban 

Október 8. 10 óra Őszi Közös futás Csécsei Zoltánnal  

Október 16. 14 óra XXI. Német Nemzetiségi 

Fesztivál Márkó 

Október 23. 17 óra Ünnepi megemlékezés a Kopjafá-

nál 

November 5. 15 óra 9. Márkói Színjátszó Találkozó  

Tisztelt Márkói Ingatlantulajdonosok! 

Több észrevétel is érkezett az elmúlt időszakban, hogy a telepü-

lésen nincsenek kitéve a házszámtáblák az ingatlanokra, ez egy-

aránt jellemző a régi és az új falurészre sajnos.  

A közterületek elnevezésének, a házszámok megállapításának 

szabályairól szóló 7/2014. (IX.2.) sz. rendelet értelmében: 

19. §. A házszámot a közterületről, illetőleg a magánútról jól 
látható módon fel kell tüntetni.  
20. §. (1) A házszám megjelölésére –a várható időjárási hatá-
soknak ellenálló- házszámtáblát kell elhelyezni az épület haszná-
latbavételének napjával egyidejűleg, illetve a telekalakítást köve-
tő 60 napon belül. 
(2) A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, 
annak bejárat felőli részén, előkertes beépítési mód esetén –
amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasható- a 
kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek központi 
határvonalán fém, műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell 
elhelyezni. A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket érte-
lemszerűen kell alkalmazni.  
21. §. (1) A házszámot csak úgy szabad elhelyezni, hogy a kör-
nyezet beépítési adottságaihoz, a táj- és településképhez illesz-
kedjen, az ingatlan rendeltetésszerű használatát, megközelítését 
ne akadályozza, azok állagát ne rontsa…. 
22.§.(1) A házszámtábla, illetve a helyrajzi számot feltüntető 
tábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karban-
tartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-

kodni. 
(2) Az elhelyezett táblák megrongálása, beszennyezése, szövegé-
nek megváltoztatása, olvashatatlanná tétele, illetőleg –kivéve a 
karbantartás időtartamát- eltávolítása tilos. 
 
A házszámtáblák hiányában a mentők, rendőrség is nehezebben 

érkezhet a helyszínre, a hivatalos iratok kézbesítése is sokkal 

nehezebb.  

Kérem a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy tegyenek eleget a 
rendeletben foglaltaknak, s a házszámtáblák kihelyezéséről mie-

lőbb gondoskodjanak, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. 

Barnakőszén ELŐZETES igényfelmérése! 

Tisztelt Márkóiak! 

A Belügyminisztérium kérésének megfelelően, kérjük a lakossá-

got, hogy aki rendelkezik széntüzelésre alkalmas fűtésberende-

zéssel és igényelne barnakőszenet, amennyiben lesz rá lehetőség, 

jelezze azt az Önkormányzatnál az alábbi elérhetőségeken szept-

ember 28-ig.  

E-mail: onkormanyzat@marko.hu 

Tel: 88/504-014 

Ez az igényfelmérés nem jelent automatikus támogatást. 

 

 


