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Márkó Község Lapja 

XIX. évf. 5. szám  

Márkóért együtt! 

 
2022. november 

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 a következő előrelepések történtek a településünkön.  
A kulturális központ előtti parkoló megépítésére beérkező árajánlatok alapján a nemzetiségi önkormányzat a 
tükör megjelenésének hetében választja ki a kivitelezőt és műszaki ellenőrt. A munkálatokat a kiválasztás után 
az időjárás függvényében a kivitelező megkezdi, várható befejezés 2023-as év tavasza.  
A brutálisan megnövekedett energiaárak miatt önkormányzatunk kénytelen volt más fűtési alternatíva után 
nézni. Legjobb megoldásnak az óvoda és kulturális központ esetrében a hőszivattyús fűtési rendszer napelem 
rendszerrel kombinálva tűnik. Itt tudatom Önökkel a hőszivattyú rendszer esetében a legutóbbi szám megjele-
nése óta annyi történt, hogy a kivitelező ki lett választva a kivitelezés november végén kezdődik. Az önkor-
mányzat és orvosi rendelő épületében hűtő -fűtő klíma rendszer kerül kiépítésre. Önkormányzatunknak a nap-
elem pályázatot mind a három (önkormányzat, kulturális központ, orvosi rendelő) épületre sikerült határidőn 
belül benyújtani, befogadása megtörtént elbírálásra várunk.  
Reméljük, hogy a telet az időközben meghozott korlátozásokkal (részletek az önkormányzat híreiben olvasha-
tóak) átvészeljük. Abban is bízunk, hogy a jövő évi telet a felsorolt beruházások következményeként korláto-
zások nélkül, csökkent energiaköltségekkel, akadálymentesen tudjuk eltölteni.  
Ezeket a beruházásokat a jó gazdálkodásnak köszönhetően a napelemrendszer kivételével (ennek összegét 
még nem tudjuk), saját költségvetéséből biztosítja az önkormányzat.  
449/2022. (XI. 9.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabá-

lyokról tájékoztatta az önkormányzatokat. A rendelet a közvilágitás ésszerű csökkentéséről szól, amelyet a 

képviselő- testület megvizsgál. Megfelelő döntést fogunk hozni a közvilágítás csökkentésnek mértékéről.  
A buszmegálló öböl kialakításának engedélyeztetési folyamata a vége felé jár. A következő számban reméljük 
a jogerős építési engedélyekről tudjuk tájékoztatni Önöket.  
Október végével lezárult a 2022-es települési EKF Pajta Program a Sonnenstrahlen-Napsugarak rendezvény-
sorozat. Februártól-októberig több mint 40 program valósult meg a településen. Köszönöm a programot szer-
vező egyesületnek, közösségeknek a munkát, és a színvonalas rendezvényeket. Önkormányzatunk, már beadta 
a 2023-as évre vonatkozó pályázatot, mely reméljük eredményes lesz. Így jövőre is számos minőségi program 
megvalósítására nyílik lehetőségünk, és csatlakozhatunk az Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővá-
rosa projekthez.  
Mivel a Tükör ebben az évben már nem jelenik meg többet, így engedjék meg, hogy a falu minden lakójának 
kegyelemteljes boldog karácsonyi ünnepeket és erőben, egészségben boldogságban gazdag új esztendőt kíván-
jak magam a képviselő -testület és az önkormányzat minden dolgozója nevében.  
 

 Tisztelettel: Hartmann Antal 

           polgármester 

Márkó Község Önkormányzata 

TÁJÉKOZTATÁS!  

A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 

2022. november 1-je óta megváltozott. Ügyfélfogadás hétfőtől 
csütörtökig 7:30-16:00 óra között. Péntekenként az ügyfél-
fogadás szünetel.  

Márkói könyvtár nyitvatartási rendje megváltozott. A könyvtár 

hétfőnként 17-18 óra között, csütörtökönként 9-10:00 kö-
zött látogatható. 

Az Orsetti Péter Kulturális Központot a civil szervezetek hétfő-
ként és keddenként használhatják 5-5 órás időkeretben.  

A kulturális központ 2022. december 22-2023. január 6. kö-

zött zárva tart.  

A Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási 
szünet lesz 2022. december 22-2023. január 6. között.  
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Kulturális hírek! Eltelt egy év… 

Mintha csak tegnap lett volna, hogy előszőr ültünk le 

ismerkedni, (hiszen 2021 november 2-án kezdtem 

Márkón dolgozni) és tervezni a 2022-es kulturális 

programokat. Aztán jöttek a hétköznapok és velük 

sorra a pályázatok és programok az első közös ad-

vent és Mindenki karácsonya. Mikor készül ez a cikk 

2022-ben már több mint 50 eseményen vagyunk túl. 

Szinte minden hétre jutott egy-két rendezvény mely, 

vagy a teljes lakosságot, vagy egy-egy egyesület kö-

zösségét szólította meg. 

Sikeresen teljesítettük a EKF Pajta Program pályáza-

tában tett vállalásainkat, Márkó Község Önkormány-

zata, a helyi civil szervezetek, Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Márkó, Helyi Értéktár Bizottság és a 

Márkói Római Katolikus Plébánia eredményes 

együttműködésének köszönhetően. A projekt legfőbb 

hatása és célja volt a közösségi kohézió megvalósítá-

sa, a német nemzetiségi és a magyar kulturális ha-

gyományok megőrzése, a családok támogatása, a 

sportolási lehetőségek és a természeti értékek feltárá-

sa. A rendezvénysorozat keretében megvalósultak a 

teljesség igénye nélkül, képzések a varrás és színját-

szás területén. Létrejöttek gyermekszínházi és kultu-

rális programok, templomi és német nemzetiségi 

koncertek, lovas és gyalogos túrák, közönségtalálko-

zók és még hosszasan sorolhatnám. A jól működő 

közös munka hatására, már be is adtuk a jövő évre 

vonatkozó pályázatot, melynek sikerében bizako-

dunk. 

Sikeresen pályáztunk az Agrárminisztériumhoz, 

melynek köszönhetően létrehoztunk egy kiállítást 

Márkó értékei címmel, és számos programelemet 

tudtunk finanszírozni, mely minőségileg gazdagította 

a rendezvényeinket, például a falunapot, vagy a gyer-

mektáborokat. De a jövő generációra gondolva ren-

dezvények digitalizálására is fordítottunk a támoga-

tásból. Hiszen mi most írjuk azt múltat, melyet a jö-

vő generációja kutathat. Segítünk nekik!�  

Az év során a covid járvány óta először volt lehető-

ségünk régi eseményeket feleleveníteni, vagy újakat 

megálmodni. Így valósult meg és kelt újra életre a 

Farsangi Téltemető program, melyre nagyon sokan 

jöttek el és vonultak végig velünk a falun.  

Új kezdeményezésként március 15-én kézművesked-

ni vártuk a családokat, hogy még közösségibb él-

ménnyé tegyük nemzeti ünnepeinket. Szintén kézmű-

veskedéssel és újdonságként a Falu szépítők ötletére 

közös tojásfa díszítéssel vártuk húsvét ünnepét. A 

gyermekeket lehetőségeinkhez mérten nagy gyer-

meknapi programmal ünnepeltük. Szerencsések va-

gyunk, a település fiatalodik.  

A falunapot önkormányzati és pályázati támogatás-

nak köszönhetően 3 napon keresztük ünnepeltük, új 

és régi programelemek is megvalósultak ebben a há-

rom napban. Könnyed szórakozás éppúgy, mint kul-

turális események is szerepeltek a kínálatban.  

Ősszel sem maradtunk programok nélkül, helytörté-

neti esték, Csécsei Zoltán előadás, gyermekszínházi 

előadás színesítette a kulturális kínálatot. 2 év után 

először ismét megrendezésre került a Márton napi 

lámpás felvonulás új helyszínen, rekord számú részt-

vevővel.  

A könyvtári élet is felpezsdült, igazi közösségi szín-

tér, szinte minden alkalommal volt kölcsönző ven-

dég. 6 alkalommal kézműveskedtünk is, szebbnél 

szebb alkotások készültek.  

A kulturális központban közösségi szolgálat elvégzé-

sére is van lehetőség, sokan éltek is vele. Nagyon sok 

munkában segítettek a diákok, számos rendezvény 

sikere köszönhető nekik is.  

Igyekeztünk a kulturális központot csinosítani, szeb-

bé, otthonosabbá tenni.  

 

Folytatás az 3. oldalon  
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Évszak szerinti dekoráció, falfestés, kárpitozás, bútor-

festés, új konyhabútor teszi szebbé a közösségek ott-

honát.  

Mire az újság megjelenik lassan kezdődik Advent. A 

közösség összetartásáról tesz bizonyságot számos jó-

tékonysági program. A közelgő ünnephez kapcsolódó 

egyéb egyesületi program, koncertek, gyertyagyújtá-

sok, és a Mindenki karácsonya ünnepség várnak ránk.  

A település aktív közösségi és kulturális életének ki-

váló működését jelzi, hogy a 2022-as évben két új kö-

zösségi színtér is megnyitotta kapuit. 2022 februárjá-

ban a Szent Rita Ház, melyben már az idén is számos 

program valósult meg és jelenleg is az emelkedő ener-

giaárak miatt közösségek elsődleges otthona lett. Va-

lamint 2022. április 25-én megnyílt a Szent Márk Ház 

Galériája, ahol az év során már 3 alkalommal is nyílt 

kiállítás. Október 16-án pedig maga a Szent Márk Ház 

is megnyitotta kapuit egy helytörténeti kiállítással.  

Az elmúlt időszak történéseit ragyogóan összefoglalja 

a 2022 januárjában indított Orsetti Péter Kulturális 

Központ nevű facebook oldal. Keressenek rá, lájkol-

ják, tekintsék meg korábbi eseményeinket és tájéko-

zódjanak a közelgő eseményekről.  

Zárásként ezúton is köszönöm polgármester úrnak, az 

önkormányzat munkatársainak, a közösségeknek a 

falu lakóinak, hogy támogatják munkámat. Köszönöm 

a sok ötletet, és a rendezvények megvalósításához 

nyújtott segítséget, felsorolni sem lenne elég az újság 

terjedelme. Az elmúlt időszak, a lassan lezáruló 2022-

es év eredményeit közös munkával értük el. 

 Köszönöm!  

 
Benkő Gabriella 

 
Márkói Nyugdíjasok Egyesületének hírei 

A júliusi összejövetelünk után, augusztusban nem 

tartottunk klubdélutánt, de ebben a hónapban sem 

tétlenkedtünk, A hónap elején a falunapi rendezvé-

nyek lebonyolításában segédkeztünk, és két csapattal 

is részt vettünk az ügyességi vetélkedőn, jó hangulat-

ban, szép eredménnyel. A hónap közepén 20 fő rész-

vételével a Vigadóba látogattunk, ahol Gergely Ró-

bert énekelt nekünk. 

Szeptemberben ünnepelte az Egyesületünk a megala-

kulásának 10. évfordulóját. Ennek örömére bográ-

csoztunk, s az elkészült finom pörköltet, a tagtársak 

által készített nokedlivel, vacsorára közösen elfo-

gyasztottuk. Meglepetés műsorral is készültünk, több 

tagunk egy kis kabaréjelenetet adott elő, az egybe-

gyűltek örömére, majd tánccal folytattuk. Jó hangula-

tú délután volt. 

Szeptember végén 2 napos kiránduláson voltunk, az 

úticél Pécs-Villány-Siklós volt. Az első napon Pécsen 

kisvonattal várost néztünk, majd felfedező útra indul-

tunk a Zsolnay-negyedbe. A délutánt Villányban töl-

töttük, borkóstolással, vacsorával. A 2. napi progra-

munk kezdéseként meglátogattuk Máriagyüdön a 

kegyhelyet, majd Siklóson a várban barangoltunk, a 

délután a lazulásé volt, a siklósi fürdőben. 

Októberben az Idősek napján, az Önkormányzat jó-

voltából Hatás Andrea és Zayzon Csaba előadását 

élvezhettük, sok dalt Velük együtt énekeltünk. A hó-

nap végén vonattal kirándultunk Budapestre, 30 fő 

részvételével. Meglátogattuk a Várban a fejújított 

Szent István termet, majd a háborúk borzalmaiba 

kaptunk betekintést a Sziklakórházban, és levezetésül 

a Pénzmúzeumban nézelődtünk. 

Novemberi összejövetelünket még a kultúrban tart-

hattuk, ahol a Nemzetközi Férfinap alkalmából kö-

szöntöttük férfi tagjainkat, volt egy kis játék is, majd 

az este szokás szerint nótázással zárult. 

December 15 -én a Karácsonyváró összejövetelünket 

a Márkói Csárdában tartjuk, vacsorával, tombolával. 

A január, február még kérdéses, de márciusban min-

denképpen találkozunk. 

       

 

Palásti Károlyné  
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IX. Színjátszó találkozó 

Idén novemberben immár kilencedik alkalommal ke-

rült megrendezésre a Színjátszó találkozó a Márkói 

Kamara TehátRum Egyesület szervezésében, az 

Orsetti Péter Kulturális Központban. 

Az őszi délutánon nézőkkel, érdeklődőkkel, valamint 

a fellépő csoportok tagjaival zsúfolásig megtelt a 

nagyterem. A polgármesteri köszöntő után kezdetét 

vette az önfeledt szórakozás, fellépőnek és nézőnek 

egyaránt. A találkozó mottója szerint kizárólag bohó-

zatok, vidám darabok szerepeltek. 

A házigazda márkói csoport A tacskó című darabja 

alapozta meg a hangulatot. Az előadást néhány évvel 

ezelőtt már láthatták itt, viszont most felújítva, új sze-

reposztással vitte színpadra a csapat Kiss György 

művészeti vezető feldolgozásában. Vastaps volt a 

jutalmuk. Érdekesség, hogy e darab megtekintésének 

„mellékhatása-ként” döntötte el valaki, még 2017-

ben, hogy csatlakozik a csapathoz. 

Következett a Sose Bánd előadása Csárdamese cím-

mel. A bándi Essegvár és csárda történetét dolgozták 

fel, hisszük, hogy az időutazás hiteles másolata volt a 

középkori mindennapoknak. 

A KASZT, vagyis a körmendi Kastély Színház Tár-

sulat adta elő a klasszikus gyógyszertári jelenetet. 

Természetesen erősen kisarkítva átérezhették a né-

zők, hogy milyen megoldandó problémája lehet egy 

férfinak még a randevú és a légyott „tartalmi rész-

ének” kezdete előtt, hogyan süllyedhet a férfi néhány 

pillanat alatt csendes-kedves vásárlóból, kotonos-

úrrá. 

A szünetet a határon túlról, a Felvidékről érkező ÉS? 

Színpad előadásai foglalták keretbe, két rövid bohó-

zattal. Mesteri játékkal mutattak be két különböző, de 

klasszikus darabot. Milyen az amikor két ember nem 

emlékszik vissza a pertujukra, hogyan próbálják elke-

rülni a tegeződést, vagy magázódást egy hétköznapi, 

de erőltetett párbeszédben. Megtanultuk, hogy ebben 

az esetben az „ember” szó, vagy az erőltetett többes 

szám helyettesítheti, vagy inkább nem helyettesíti az 

ige ragozott alakját, így lehetett többek között a 

„Merre laksz?” kérdésből „Merre laksz…unk?” 

A szünetben a szokásos szeretet-vendégségben zsíros

- és már a klasszikusnak számító tepertő krémes ke-

nyeret, valamit forralt bort és TehátRum-os teát szol-

gált fel a házigazda csoport. 

A szünet után megtanultuk, hogy a Joli név egy lehet-

séges betűzése: Jézus, Oltár, Látomás, Ima, vagyis, 

ha a Jolinak látomása van akkor Jézushoz imádkoz-

hatunk az oltárnál, de, hogy ennek semmi köze nincs 

a Zacskós leveshez … vagy talán mégis? Aki látta, 

tudja! 

Az Üss a hasadra színpad társulata Vasvárról érke-

zett. Először szerepeltek Márkón, viszont két megfi-

gyelőjük már évek óta vendégei a találkozónak, 

„Hivatásos nézőként”. A zördög című darabjuk meg-

válaszolta a kérdést, hogy a miért jobb a szép feleség, 

mint a csúnya. A válasz talán egyértelmű, viszont a 

darabban bemutatott, gazdasági alapokon nyugvó ér-

velés kissé rendhagyó, viszont meggyőző. 

Ismét a KASZT lépett a színpadra, rádiókabaré jele-

net színpadon, „szocreál” tartalommal, A Hófehérke 

és a hét elgyötört törpe. „Reggel alma, este alma, at-

tól nő a kebled halma.” 

Utolsóként került színpadra a Szó és kép színpad 

Homokbödögéről. A Biztosíték című darabjuk beta-

lált, hiszen a délutánon a technika ördöge is jelen 

volt, amely a színpadi fénytechnika többszöri nem 

várt kimaradását eredményezte. Parádés egyéni szín-

padi alakítások, imádnivaló, mindenkinek látni kell. 

Ki kell emelni a délután két házigazdáját Tál Sándor-

né Zsuzsit és Tál (Sándort) Sanyit, akik rendhagyó 

módon, de professzionálisan látták el feladatukat.  

Folytatás az 5. oldalon  
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              Madarász Péter  

Nem volt könnyű dolguk, mert a darabok közötti át-

rendezésekben kellett fenntartani a közönség figyel-

mét. Ők ezt megtették, anekdotákat, a korábbi találko-

zók felejthetetlen sztorijait „Tál-alták” a nagyérdemű-

nek. 

A találkozó a meghívott társulatok közös vacsorájával 

és éjszakába nyúló kötetlen beszélgetésekkel zárult. 

Köszönet MINDENKINEK, aki részt vett az esemé-

nyen fellépőként, kísérőként, segítőként vagy néző-

ként. Köszönjük a fény- és a hangtechnikát Szabó 

Zoltánnak és Kiss Györgynek. Külön köszönet Márkó  

Község Önkormányzatának, Hartmann Antal polgár-

mester úrnak, hogy az energiaválságos időben biztosí-

totta a komfortos és fűtött helyszínt. 

Jövőre X. (!) 

 

„Miska óriás lesz” mesekönyv egy márkói anyuka rajzaival 

„Állatkert ez vagy emberpark?” Sokaság és zűrzavar. – Szesztai Zsuzsa verses mesetörténetében Miska, az 
elveszett labdáját kereső kisfiú különös kalandokat él át új barátaival. Vilmossal a modern világból a dinók 
földjére jutnak, ahonnan a betűerdőbe vezeti őket útjuk, egy eltévedt kislány, Luca segítségére sietve. – 
„Ember még ilyet nem látott, minden fa egy betűt formázott.” 
Az 5 és 10 év közötti korosztálynak szóló, verses formában megírt történet, amellett, hogy értéket közvetít az 
összefogásról, barátságról és kitartásról, nemcsak a kis olvasók, de szüleik és nagyszüleik fantáziáját is meg-
mozgatja. – olvashatjuk a könyv fülszövegében. 
A könyv egy márkói anyuka, Pónácz Katalin rajzaival látott napvilágot. 
A szerző versei rendszeresen megjelennek online irodalmi portálokon és nyomtatásban, antológiákban.  
 

Szesztai Zsuzsa:  
 
Vallomás 
 
Hiányoztál, 
Mint testnek az ébredés, 
Reggel a felkelő nap 
Ahogy simogat. 
Hiányzott 
Ez a ritmus, 
Ez a végtelen tánc; 
Ahogy felemelsz, 

Felhőkön át, 
S szemem csak issza 
A verőfényes nap 
Gyengéd sugarát. 
 
Több vagy mint 
Nyáresti remegés, 
Játék a szavakkal, 
Bohém rímelés. 
Te minden vagy: 
Élet és halál. 
Örök, mint 
Maga a feltámadás. 

INTERAKTÍV könyvbemutató, kézműves foglalkozás 
közép- és nagycsoportos ovisoknak, kisiskolásoknak 

 
A foglalkozást vezetik: 

Szesztai Zsuzsa, a MISKA ÓRIÁS LESZ című mesekönyv szerzője 
Pónácz Katalin, a könyv illusztrátora, egy márkói anyuka 

 
Szeretettel várjuk az 5 és 10 év közötti gyermekeket szüleikkel együtt 
2022. december 3-án a Márkófolt Varrókör Egyesület által szervezett 
jótékonysági napon egy közös játékra, melynek során a mesekönyvből 
felolvasunk, beszélgetünk és barkácsolunk. A könyv – igény esetén – a 
helyszínen megvásárolható. 
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Német Nemzetiségi Fesztivál 

2022. október 16-án került megrendezésre a Német 

Nemzetiségi Fesztivál, idén a 21. alkalommal. Ha-

gyományos rendezvény, mégis rendhagyó módon vet-

te kezdetét ez évben a fesztivál. A Szent Márk Ház 

felszentelését Tóth András Sándor atya végezte, a ház 

ötletgazdája, a példaértékű munkálatok elvégzéséért 

tiszteletet érdemlő Kiss György köszöntötte az egybe-

gyűlteket, énekkarokat, vendégeket. Az Országos Né-

met Önkormányzat nevében Gallai Gergely és a tele-

pülés országgyűlési képviselője, Ovádi Péter közösen 

ünnepelték a Szent Márk-ház születését.  

A ház bejárása után az Orsetti Péter Kulturális köz-

pontban folytatódott a rendezvény. Pataki Mihály, a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó elnöke 

nyitóbeszédét követően Mária Kata és Kocsis Júlia 

német nemzetiségi tagozaton tanuló lányok ismertet-

ték a fellépőket néhány mondatban német és magyar 

nyelven egyaránt. A Márkói Német Nemzetiségi 

Óvoda műsora idén is osztatlan sikert aratott. Színvo-

nalas, szívet melengető műsorukat szívből köszönjük. 

Idén négy énekkar hangja töltötte be a teret, a Tótvá-

zsonyi Német Nemzetiségi Énekkar, a Veszprémfaj-

szi Német Nemzetiségi Énekkar, az Úrkúti Német 

Nemzetiségi Énekkar és természetesen a házigazda, a 

Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar. A tán-

cos lábaikat az Úrkúti Német Nemzetiségi Tánckar 

mutatta meg. Sajnos a városlődi gyerekek, akik ver-

sekkel és Mundarttal készültek, idén betegség miatt 

nem tudtak eljönni, azonban Weiss Ádám a rendkívül 

sokoldalú Lovassy-s diák harmonikaszólóival nagy 

tapsot érdemelt. A rendezvény után az ő zenekara 

húzta vacsora alatt a talpalávalót, remek hangulatot 

biztosítva. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki áldozatos 
munkáját, aki a rendezvény szervezésében, a díszítés-

ben, helyszín kialakításban, étkeztetésben, stb. tevé-

kenyen részt vett. 

Christkindl Márkón 

Közeleg a karácsony. Idén is december 24-én indul-

nak útnak Jézus születésének örömhírét énekkel di-

csőítő lányok. A szellemi kulturális örökségként elis-

mert néphagyomány él a falunkban is, ami nagy 

örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket. A lányok 

Pálné Szabó Erzsébet áldozatos felkészítő munkájá-

nak köszönhetően már lelkesen készülnek a falu bejá-

rására. A pontos útvonaltervet még nem tudjuk, de az 

ünnep közeledtével számos fórumon igyekszünk 

Önökkel tudatni. Idén is arra kérnénk Önöket, kapura 

tűzött fenyőággal jelezzék, amennyiben várják a 

Christkindl-seket és fogadják a lányokat szeretettel, 

akik nagy örömmel köszöntik házainkban Krisztus 

Urunk születését. 

Pataki Mihály Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 

elnök 
Kocsisné Pfeifer Éva képviselő  
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Kedves Márkóiak! Szeretett Testvéreim! 

Itt az Advent, az új egyházi év kezdete. A templom oltárairól eltűnnek a virágok, a díszítések, bűnbá-
nati violaszínbe öltözik a szentély. Karácsonyig a szentmisében nem hangzik fel a Dicsőség sem. Az adventi 
idő lehetőséget ad számunkra, hogy befelé figyeljünk, hogy némi számadást tartsunk az életünkről. Jézusra 
várunk. A várakozásunk kettős: részben a Megváltó születésének megünneplésére készülünk, részben pedig 
az Ő második eljövetelét reméljük és siettetjük. Ne szalasszuk el az Istennel való találkozás lehetőségét.  

Ha ez ember hosszú útra készül, akkor előtte össze kell pakolnia a bőröndjét. Ha valaki versenyre ké-
szül, előtte kitartóan kell edzenie. Ha valaki vállalkozásba fog, előtte szépen meg kell terveznie, amit csak le-
het. Az Advent az előkészület ideje.  

Szakítsunk időt a csendre, az imádságra és a bűnbánatra. Összegezzük magunkban, ami igazán fontos! 
Legyen ez az időszak alkalom arra, hogy Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkat rendezzük vagy újjáé-
pítsük. Mindnyájunknak van mit tennünk.  

Befejezésül néhány gyakorlati tanácsot adok a készülethez: 

Minden napunkban legyen valami lemondás (édesség, zene, tv, kevesebb étel)! Ne felejtsük el, hogy csak 
akkor élvezhetjük igazán majd az ünnepi asztal fogásait, ha előtte azért volt részünk a böjtben és le-
mondásban.  

Gondoljuk át Istennel való kapcsolatunkat, vegyük elő az imakönyvünket, a lelki tükröt böngésszük át, 
világítsunk be lelkünk legkisebb zugaiba is, hogy a szentgyónásunkra alaposan fel tudjunk készülni.  

Gondoljuk végig az emberi kapcsolatainkat! Kihez nem szóltunk már hosszú idő óta? Van-e ellaposodott 
emberi kapcsolatunk? Kivel vagyunk haragban? És ha találunk ilyet, akkor rendezzük! Nem hiába kül-
denek az emberek karácsonyi képeslapot sem… 

Vegyünk részt az adventi szent idő egyik legszebb liturgikus eseményén, a hajnali szentmisén! „Fel kell 
kelnünk az álomból!” 

Az Úr Jézus mindenkire vár! Mindenkinek kegyelemben gazdag Adventet kívánok!  

Szeretettel: 
András atya 

Hirdetéseink:  

Az adventi időszakban az előre hirdetett napokon hajnali 6 órakor kezdődő, rorate szentmiséket is tartunk 

majd.  

A márkói miserend megtalálható a herendi plébánia honlapján: www.eusztak.hu 

Gyónni a szentmisék előtt lehet, de előre egyeztetett időpontban külön is fogadom a testvéreket.  

A betegek karácsonyi gyóntatására és áldoztatására való igényüket kérem, hogy minél hamarabb jelezzék a 

elérhetőségeimen: tothandrassandor@gmail.com; +36203108174  

Kérem, hogy akinek elmaradása van a kötelező egyházi hozzájárulás (egyházi adó) terén, igyekezzen azt év 

vége előtt rendezni a korábban kiküldött csekken vagy Hollerné Marikánál a szentmisék előtt/után.  

Az éjféli mise december 24-én 21:30-kor lesz. December 25-én és 26-án vasárnapi miserendet tartunk, Már-

kón 10:15-kor kezdődnek a szentmisék.  

Kedves Márkói Reformátusok! 

Karácsonyi ünnepi istentiszteletünk december 25-én, karácsony 1. napján délután 15 órakor lesz a szokásos 
helyen, a polgármesteri hivatal melletti szép, fűtött teremben. 
Hívogatóul hadd álljon itt egy vers Isten ádventi népéről, amely nép mi vagyunk, mint Krisztus népe, keresz-
tyének. Megyünk előre a végső találkozásig, és nem egyedül. Mi már az első nagy karácsony, Jézus születésé-
nek megtörténte után élünk. Az ünnepen Jézus születését ünnepeljük. A vele való közösséget gyakoroljuk és 
örülünk, hogy Ővele és Őfeléje mehetünk előre az úton. 
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok Márkó minden lakójának!  

            Niederhoffer Zoltán református lelkész 

Szénási Sándor 
 
Isten adventi népe 
 
Isten adventi népe 
vígan dalolva megy, 
a csillag örök fénye 
ragyog fejük felett. 

Pusztán fut sose járt út, 
s fénylik az éjszaka: 
hűséges útitársuk  
Isten szép csillaga. 
 
Bölcsekkel, pásztorokkal 
a céljuk: Betlehem. 
Éhen, száraz torokkal 

szívükben béke benn. 
 
Érkezésedről égi gyermek,  
kérünk, ó biztosíts! 
Kint éj sötétje terjeng: 
világíts, bátoríts! 

http://www.eusztak.hu
mailto:tothandrassandor@gmail.com
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PROGRAMAJÁNLÓ!  

November 27. 11:15– A Márkói Futó Egyesület 
„Karácsonyi Ronda Pulcsis” jótékonysági meg-
mozdulás a Szent Márk Karitász csoport javára. Gyü-
lekező a Csárda előtti téren. 

November 27. 17:00 –Steixner István Német Nem-
zetiségi Egyesület Adventi koncertje a Szent Márk 
templomban 

December 2. 17:30–Állati Jó bolygó, kilépés a ZŰR
-hajóból avagy mindennapi megoldások a Földünk 
védelmében előadás az óvoda tornatermében.  

December 3. 15:00–Márkófolt Varrókör szervezés-
ében Jótékonysági nap és játszóház a Szent Rita 
Közöségi házban  

December 4. 9-12:00–Mikulás Lovas Felvonulás 
Márkón 

December 4. 15:30–Kiállításmegnyitó a Szent 
Márk Ház Galériájában (Szitási Zsuzsanna vizuális 

és környezetkultúra tanár, Erdők, tavak, történetek 
című kiállítása)  

Adventi gyetyagyújtások a Betlehemnél:  

2022. november 27. 16:15 

2022. december 4, 11, 18. 18:00 

A Világitó Adventi Kalendáriumhoz pecsétgyűjtő 
lap készül, minden háznál kis pecsét várja az ablak-
vadászokat. Pecsételő lap letölthető a facebookról és 
kérhető a könyvtárban.  

MIKULÁS PROGRAM 

HoHoHoHoHo!  
2022. DECEMBER 4., VASÁRNAP 9-12 ÓRA  

A Mikulás és krampuszai arról tájékoztattak minket, hogy ebben a faluban nagyon sok a jó gyermek és felnőtt. Ezért a 
helyi adottságoknak megfelelően a tavalyi évhez hasonlóan rénszarvasait lovakra cseréli és lovaskocsival járja végig a 
település utcáit a település lovasainak kíséretében.  
Az 1-7 év közötti gyerekek külön levelet is kapnak majd a találkozási és időpontokról, a manók már dolgoznak.  
Találkozási pontok:  
9:15-Csárda előtti tér/ 9:30-Vaút és Petőfi u. sarka/ 10:15-Kulturális Központ parkoló/ 11:00 Orgona és Hóvirág u. sar-
ka/11:15 Tiszafa és Galagonya u. sarka/ 11:30 Kulturális Központ parkoló/  

Azonban mindenki, aki hallja a Mikulást jöjjön ki az utcára, integessen, a Mikulás mindenkire gondol egy kis apróság-
gal! 
A felvonulás a falu teljes hosszán végigvonul. Szeretettel várjuk a település apraját és nagyját a háza elé. 
Kérjük, a lovak közelében mindenki fokozottan figyeljen és vigyázzon. 

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 

elmúlt hónapokban 

született új lakóit. 

 

2022. Május 

Antal Botond Domonkos 

2022. Augusztus 

Szabó Johanna 

2022. Október 

Kaskötő Lelle 

Csoknyai Bence 

2022. November 

Hanig Hella Róza 

Szilos Liza 

Hirdetés 

30 éves vállalkozás MÁRKÓN 

ÖNINDÍTÓ ÉS GENERÁTOR 

SZERVÍZ 

AKKUMULÁTOR ÉRTÉKESÍTÉS 

 

Bakonyi u. 23. 

Telefon.88-270-045 

Mobil: 30-9364-539 

 

Plakátok, részletek: online a facebookon és a 
falu hirdetőtábláin!   
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