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Márkói Tükör 

 

 

 

 

 

 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

Értesítés KSH felmérésről 
 

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 

a Központi Statisztikai Hivatal Márkó telepü-

lésen, a KSH elnöke által engedélyezett 2014. 

évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adat-

szolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre. 

 

Az Európai Lakossági Egészségfelmérés 

(ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Eu-

rópai Parlament és Tanács 1338/2008/EK ren-

delete írja elő az Európai Unió tagállamai szá-

mára. 

A magyarországi felmérés 2014. szeptember 

15-től december 15-ig tart. Célja a lakosság 

egészségi állapotának, életmódjának és az 

egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedett-

ségének vizsgálata. 

 

A válaszadó személyeket, az ország 532 tele-

püléséről összesen 9479 főt, véletlen mintavé-

tellel választották ki. A felvételben részt ve-

vők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd 

a KSH összeírója a fent jelzett időszakban fel-

keresi őket. 

 

Az adatokat bizalmasan kezelik, azok kizáró-

lag statisztikai célra, összesítve, egyedi azono-

sítás lehetőségét kizáróan kerülnek az Európai 

Unió Statisztikai Hivatalának birtokába 

(pontosan követve a magyar jog erre vonatko-

zó rendelkezéseit). 

Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivata-

los igazolvánnyal rendelkeznek. Kérem, se-

gítse munkájukat! 

 

Láng Zsanett 

Jegyző 

XXI. Évfolyam 10. szám                                                       2014. szeptember 

Tisztelt Kutyatulajdonosok!  
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény értelmében a tartás helye 

szerint illetékes települési önkormányzat a ve-

szettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozása-

ira való tekintettel ebösszeírást végez. Az össze-

írás alapján helyi elektronikus nyilvántartást ve-

zet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek 

jogainak, személyes biztonságának és tulajdoná-

nak védelme, valamint ebrendészeti és állatvé-

delmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 

köteles a jogszabály 42/A. §. (4) bek. szerinti 

adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsá-

tani. 

 

Fentiek érdekében kérjük a tisztelt kutyatulajdo-

nosokat, kutyatartókat, hogy az alábbi adatokat 

szíveskedjenek az önkormányzat rendelkezésére 

bocsátani (az ebek oltási könyvének bemutatásá-

val): ebek 2014. évi veszettség elleni védőoltá-

sának időpontja, az oltást végző szolgáltató 

állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma. 
 

Az adatszolgáltatást mindazon ebek vonatkozá-

sában kérjük, amelyeket nem az önkormányzat 

által szervezett eboltáson oltottak be. 

 

Az adatszolgáltatás határideje:  

2014. október 31. 

 

Láng Zsanett 

jegyző 
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Beszámoló az önkormányzat  

4 éves tevékenységről 
 

2010 októberében, még a polgármesteri kinevezé-

sem előtt, a devecseri vörösiszap katasztrófát köve-

tően gyűjtést szerveztem a faluban a károsultak 

megsegítésére (700kg szárazélelmiszer és sok hasz-

nálható ruhanemű gyűlt össze), amit Szalai Sza-

bolcs alpolgármester úrral szállítottunk a helyszín-

re. Gyors segítségnyújtásunkért személyre szóló 

belügyminiszteri dicséretet kaptam. 

A faluban elsőként az akkor még közösségi funkci-

ót betöltő, mai óvoda épülete elé akadálymentesítő 

feljárót építtettem. 

 

Szakembereinkkel és közmunkásainkkal 14 km bel- 

és külterületi árkot tisztítottunk ki, valamint a Hárs-

fa utcában a házak védelme érdekében új árokrend-

szert alakítottunk ki, biztonságossá téve falunk csa-

padékelvezetését. 

 

Az eddig gondozatlan 28,7 ha nagyságú önkor-

mányzati területet közmunkásainkkal megtisztíttat-

tuk,  ezáltal 2011. óta jogosultak vagyunk az állam 

által adott területalapú támogatásra. Ez évi 1,5 mil-

lió forint plusz bevételt hoz az önkormányzatnak. 

 

A Márkói Önkormányzati Hivatal épületének teljes 

világítási- és fűtésrendszerét korszerűsítettük, vala-

mint a korábbi védőnői tanácsadó helyiséget átépít-

ve egy gyönyörű, többfunkciós „dísztermet” alakí-

tottunk ki, mely elsősorban házasságkötő teremként 

illetve tárgyalóként funkcionál. 

Az óvodát a már szűkössé vált, egészségtelen, 150 

éves épületből a mai helyére költöztettük, a helyisé-

gek teljes átalakítása mellett. A munkálatok meg-

kezdése idején kaptuk meg az értesítést az előző 

testület által 2 évvel korábban beadott óvodaépítési 

pályázat pozitív elbírálásáról. A korábbi tervek 

azonban az akkori gyermeklétszámhoz készültek, 

vagyis 54 férőhelyes épületre vonatkoztak, nem 

számolva településünk gyermeklétszámának örven-

detes növekedésével (az idei nevelési év végéig 70 

kisgyermek iratkozott be). A megpályázott létesít-

mény az intézmény jelenlegi épületének másik 

szárnyában kapott volna helyet, a mostaninál lénye-

gesen kisebb és előnytelenebb elosztású területen. 

Mivel az elnyert 70 millió forint támogatást kizáró-

lag a pályázatban beadott tervek pontos betartásá-

val, az adott épületszárny beépítésére lehetett volna 

felhasználni (az eredeti tervek módosítását kizárta a 

pályázat), legnagyobb sajnálatunkra le kellett mon-

danunk a megítélt támogatásról. Fontos azonban, 

hogy a fejlesztési  munkálatokat a pályázathoz 

szükséges önrész 60 %-ból elvégeztük, az eredeti 

elképzeléshez képest jóval kisebb terhet róva falunk 

költségvetésére. 

Az intézmény jelenlegi épülete teljes mértékben 

megfelel a 21. század követelményeinek. Hátul 800 

m2 körbekerítet óvodai játszóteret alakítottunk ki 

földalatti csapadékelvezetéssel. Az épület elé 500 

m2-es parkolót építettünk. 

 

Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat teljes fel-

újítása, valamint a közművek cseréje is megtörtént. 

Az épület nyugati oldalára vadonatúj kerítést építet-

tünk. 

 

A gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében 

520 m járdát építtettünk a Kálvária utcában. 

A murvás utak kátyúzását lehetőség szerint folya-

matosan végezzük. 
 

A vasúti pálya márkói szakaszának felújítása alatt a 

nehézgépjárművek a Rózsafa utcán közlekedtek. 

Az előzetes tárgyalások során abban állapodtunk 

meg a kivitelezőkkel, hogy a munkálatok befejezé-

sét követően a Rózsafa utca teljes hosszában új asz-

faltot és murvás padkát kap, ami meg is történt. 
 

A szerdai rendszeres bejáráson az emberek javasla-

tát meghallgatva, a képviselő-testülettel az utcákon 

a középfeszültségbe belógó fák koronáit az Eon-nal 

levágattuk, így balesetmentessé váltak az utcák. 

A Kálvária és Rózsafa utca sarkán a járdát kiszéle-

sítettük és korláttal tettük biztonságosabbá. 
 

Az előző testület által építtetett játszótér vízszinte-

zését, feltöltését és körbekerítését elvégeztük, vala-

mint facsemeték ültetésével próbáltuk szebbé és a 

későbbiekben árnyékosabbá tenni a teret. 
 

A Kálvária utca betonos árokrészére a járókelők 

biztonsága érdekében mintegy 120 m hosszan vé-

dőkorlátot építtettünk. 

 

A Veszprém felé közlekedő oldali monumentális, 

düledező buszmegálló egyik felét lebontottuk, 

melynek helyén térkővel borított, napvédővel és 

padokkal ellátott szabadtéri részt építtettünk.  

Az iparterülethez vezető elágazónál a főút mindkét 

oldalán buszmegállót alakítottunk ki az ott dolgo-

zók biztonságos közlekedése érdekében. 

 

A Petőfi utca kis utcai részének mindkét oldalán 

folyókákat építtettünk ki az ott élők teljes meg-

nyugvására. 



3 

A temetőben a ravatalozót felújítottuk, elé egy esz-

tétikus féltetőt építettünk, illetve térkővel borítot-

tuk. Az épület nyugati oldalán WC-t alakítottunk 

ki. 

A temető hátsó részében a vonatkozó kormányren-

deletnek megfelelően szociális temetkezőhelyet 

hoztunk létre. A temető oldalán lévő támfal az 

utóbbi években életveszélyessé vált, ezért lebon-

tottuk azt. 

A településen 12 pihenőpadot, 12 hulladékgyűjtő 

kosarat, valamint a kopjafánál egy pihenőasztalt és 

két padot helyeztünk el. 
 

Falunk fejlesztése érdekében a pályázatok figyelé-

sére is gondot fordítottunk. Kulturális tevékenysé-

get folytató civil szervezeteink és munkatársaink 

segítségével mintegy 6,5 millió forint támogatást 

sikerült különböző pályázatokon elnyernünk. 

 

Örömmel értesítjük a kedves lakosságot, hogy az 

önkormányzat dolgozóival, szakembereivel, illetve 

4 vállalkozó bevonásával egy új, csodálatos közös-

ségi házat építettünk. Az építési munkálatok rend-

kívül gyors ütemben, 2014. június 16. és szeptem-

ber 22. között zajlottak. Ezúton hívunk minden 

kedves lakost, hogy a közeljövőben tartandó ren-

dezvényeink alkalmával - legközelebb szeptember 

27-én, Szent Mihály napi programunkon - látogas-

sanak el hozzánk, és tekintsék meg a megújult 

épületet. 
 

Minden márkói embernek nagyon köszönöm a 4 

évre szóló bizalmat és támogatást. Úgy érzem, 

hogy éltem és nem visszaéltem vele. Az első perc-

től az utolsóig szülőfalum fejlesztése érdekében 

dolgoztam. 
 

Tisztelettel: 

Hartmann Antal 

polgármester 

A Steixner István Német Nemzetiségi 

Egyesület hírei 
 

A rövid nyári szünet után a falunapon néhány 

megható, szép slágert hallhattak tőlünk Kiss 

György és Magasházi János kíséretével. Büsz-

kék vagyunk új énekeseinkre, köztük az ifjú 

Varga Reginára. Reméljük, a fiatalok kedvet 

kapnak általa a közös éneklésre. Várjuk őket 

minden kedden este fél 7-kor az önkormányzat 

melletti teremben. Legutóbb szeptember 20-án 

találkozhattak velünk Hárskúton. 

 

Vojtsné Szabó Andrea 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
 

Szeptember 3-án tartott összejövetelünkön megkö-

szöntöttük az ebben a hónapban névnapjukat ünnep-

lő társainkat. 
 

Szeptember 27-én kirándulást szervezünk a Rác-

almási Tökfesztiválra. 

Indulás reggel 8 órakor a Molnárkert előtti parkoló-

ból, hazaérkezés 18-19 óra körül. 

Még lehet jelentkezni és befizetni Kovács Károlyné 

Julikánál (tel.:06/70 3382 463) és Kovács Józsefné-

nél (tel.: 06/20 5907 590) 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak 2000 Ft, nem 

tagoknak 3000 Ft. 
 

Legközelebbi összejövetelünk október 3-án lesz az 

önkormányzat által az idősek világnapja alkalmá-

ból szervezett rendezvényen, amely 16 óra 30 perc-

kor kezdődik a megújult színházteremben.  
 

Szeretettel várunk mindenkit!        

                                                  

Elnökség 

 

 

 

Ezúton gratulálunk Kecskés Mártonnak, aki a 

2014. augusztus 24-én Veszprémben megren-

dezett amatőr gokart bajnokságon a gyerek 

kategória harmadik helyét szerezte meg. Ő 

volt a legfiatalabb versenyző, és a második 

helyről csak 0,5 másodperccel maradt le élete 

első versenyén! 

 

 

 

A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület és Már-

kó Község Önkormányzata szeretettel várja a te-

lepülésünkön élő középiskolás diákokat az érett-

ségi megszerzéséhez kötelezően előírt 50 órás 

közösségi szolgálat teljesítésére. A feladatok el-

sősorban a kulturális és közösségi rendezvények 

előkészítésében, lebonyolításában való részvételt 

jelentik megbeszélés alapján történő időbeosztás-

sal. 
 

Érdeklődni és jelentkezni lehet Polányiné Lénárt 

Katalinnál a következő elérhetőségeken:  

Tel.: 0630/830-6477, katalinlenart@yahoo.de 

mailto:katalinlenart@yahoo.de
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képvise-

lők 2014. évi választásán 

Márkó községben induló polgármester- és képviselőjelöltek, nemzetiségi egyéni képviselő jelöltekről 

 

Polgármesterjelöltek: 
 

1. Lichtenstein Györgyné  független jelölt 

2. Hartmann Antal   független jelölt 

 

Képviselőjelöltek: 
 

1. Kardos János    független jelölt 

   2. Krein Viktória    független jelölt 

   3. Albert Szilvia    független jelölt 

   4. Szimmer György Béláné  független jelölt 

   5. Csalagovits István    független jelölt 

   6. Szalai Szabolcs    független jelölt 

   7. Tál Gina     független jelölt 

   8. Kiss György     független jelölt 

   9. Szabó Attila     független jelölt 

 10. Polányiné Lénárt Katalin  független jelölt 

 11. Söveg Zoltán    független jelölt 

 12. Horváth Jenő    független jelölt 

 13. Kiss János István    független jelölt 

 

Nemzetiségi egyéni képviselő jelöltek: 

1. Véber Gáborné Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Kö-

zössége 

2. Kővári László Ferenc Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Kö-

zössége 

3. Pataki Mihály Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Kö-

zössége 

4. Szabó Gyula Sebestyén  Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Kö-

zössége 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §. (1) bekezdésé-

ben foglaltak szerint sorsolással állapította meg a jelöltek sorrendjét a szavazólapokon. 

 

         

Polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Tisztelt Lakosság! 

 

Szeretettel és tisztelettel várunk minden márkói lakost a 2014. október 8-án, szerdán 18 órai kezdettel, az 

új óvoda épületében, a megújult közösségi helyiségben tartandó rendezvényünkre. A program keretében a 

2014. évi helyi önkormányzati választásokon induló márkói polgármester- és képviselőjelöltek mutat-

koznak be, illetve ismertetik a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, célkitűzéseiket. A rendezvény koordiná-

tora Bártfai János. 

 

Bognár Antal 

Helyi Választási Bizottság elnöke 



5 

A nemzetiségi választásokról 
 

2014. október 12-én nemcsak a települési önkor-

mányzat, hanem a német nemzetiségi önkor-

mányzat képviselő-testületének a három tagját is 

megválasztjuk. A jelöltek a falu honlapján olvas-

hatók. 

 

A választásra azok jogosultak, akik kérték felvé-

telüket a nemzetiségi névjegyzékbe. A népszám-

lálás alkalmával 145-en vallották magukat a né-

met nemzetiséghez tartozónak, eddig 48-an re-

gisztráltak a nemzetiségi névjegyzékbe.  

 

Kérjük, aki fontosnak tartja a nemzetiségi 

óvoda fennmaradását, nyelvünk és hagyomá-

nyaink ápolását, és még nem regisztrált, vetes-

se fel magát a névjegyzékbe. 

 

Jelentkezés interneten: www.valasztas.hu. 

 

Természetesen a Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozói illetve a nemzetiségi önkormányzat tag-

jai is szívesen segítenek a regisztrációban. 

 

A névjegyzékbe történő regisztrálás folyama-

tos, aki azonban 2014. szeptember 26. 16 óra 

után regisztrál, már csak a következő választáso-

kon élhet szavazati jogával. Aki regisztrál a 

névjegyzékbe, addig a névjegyzéken marad, 

amíg nem kéri onnan törlését. (a következő 

választások előtt nem kell újból regisztrálni). 

 

Wágenhoffer Kornélia 

„Határok nélkül” 

Találkozás az erdélyi  táncosokkal 

 

Ahogy az utóbbi években megszokhattuk, idén is 

ellátogatott Márkóra a csíkzsögödi Harom Néptánc-

együttes. A márkói közösségi helyiség építési mun-

kálatai miatt ez alkalommal a szomszédos Bánd fo-

gadta a csoport táncszínházi előadását. A táncosok 

most is sok vidám pillanatot szereztek a jellegzetes 

székely humorral átitatott, színvonalas táncprodukci-

ójukkal. A műsor végén, ahogy azt már megszokhat-

tuk, kötetlen beszélgetés következett, majd pedig 

táncház zárta az est programját.  

Másnap Márkón tölthettünk együtt egy kellemes, 

táncos estét erdélyi barátainkkal, mely egyben a 

búcsúest is volt, hiszen a csoport másnap tovább-

indult. 

 

Ez alkalommal a régi kultúrház adott otthont a  

Márkói Kamara TehátRum, a Márkói Cserdülő 

Néptáncegyüttes és a csíkzsögödiek közös tánchá-

zának. Jó volt egy kicsit együtt lenni, beszélgetni, 

együtt táncolni velük. Sokat tanultunk is tőlük. 

 

Augusztusban a színjátszók utaztak Erdélybe né-

hány napra, ahol fellépésükkel színesítették a he-

lyi kulturális életet. Zsögödi barátaik idén is gyö-

nyörű helyekre vitték őket, feledhetetlen élmé-

nyekben gazdagítva a márkói csapatot. 

 

Reméljük, még sokáig fennmarad, és idővel egyre 

szorosabbá válik majd ez a határokon átívelő ba-

ráti és kulturális kapcsolat.  

http://www.valasztas.hu
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Falunkban a Márkói Németek 

és Magyarok Baráti Köre 

Egyesület idén 10. alkalommal 

rendezte meg hagyományos 

nyári kézműves táborát. Az 

alábbi cikket Krein Viktória 

küldte az olvasóknak: 

 

„A 10.nyári kézműves tábor! 
 

A Márkói Németek és magyarok Baráti köre 

tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit, hogy egy 

héten keresztül délután élményt nyújtson a gyerek-

seregnek., Az idén önkéntes diákok is segítettek, 

hogy az apró kezek eligazodjanak az ollók, ragasz-

tók és színes papírok sűrűjében.  

 

A hétfő délután már izgalmasnak ígérkezett, hiszen 

az óvónénikkel lehetett találkozni. Iringó néni mo-

solygós kukacot készített, Mariann néni színes ka-

lapjai alól mosolyogtak a gyerekek. Andi néni ku-

koricacsuhéból szitakötőt készített, Tóni bácsi do-

bókockái gurultak az asztalon. Dórinak ismét hosz-

szú sor kígyózott az asztalánál, ahol gyorsan elké-

szültek a pókemberek és a hercegkisasszonyok. 

 

Kedden a családsegítő kedves munkatársai hoztak 

gipszfigurákat, amiket a szorgos kezek kifestettek. 

Az idő sem tudott kifogni rajtuk, mert gyorsan csa-

patok alakultak és megkezdődött a verseny, ami 

végén mindenki kapott egy kis jutalmat. 

Szerdán ismét sokan voltunk. Katicabogár készült a 

ceruzáknak, Gabi néninél vidám bohócba lehetett 

rejteni a kincseket. Tóni bácsi visszahozta a fűré-

szét, hogy akinek nem jutott dobókocka annak is 

készítsen. Szilvi gyönyörű karkötőt mutatott ne-

künk, amit Viki papírtáskájában lehetett hazavinni. 

Dinókat is lehetett festeni a nap folyamán. 

 

Csütörtökön alig tudtuk bezárni a kapukat, mert 

annyi minden érdekes dolog volt ott, hogy minden-

ki mindenből szeretett volna hazavinni. Kati faka-

nál állatkáiból nem lehetett eldönteni melyik a leg-

kedvesebb, így több is készült egy kisgyerek keze 

alatt. Zsuzsa lepkéi csillogtak az asztalon és várták, 

hogy megszáradva hazarepülhessenek egy polcot 

díszítve. Éva néni medáljai fénylettek a nyakakban, 

miközben Dóri ecsete alatt varázsolódtak a népsze-

rű mesehősök. Sanyi bácsi két asztalt is elfoglalt és 

sudoku játékával mozgatta meg az agytekervénye-

ket.  Szilvi rongykukacot varrt, Kálmi pedig népi 

játékokat mutatott be az udvaron. A nap itt még 

nem ért véget, mert a Sose Bánd „igaz meséje” 

csalt ki nevetést kicsikből és nagyokból, majd He-

rendről Laura és Alina énekelt dalokat a mese vilá-

gából. 

 

Pénteken Ancsihoz és Brigihez az idén  Kamilla is 

csatlakozott és szórakoztatott minket. Gyors asztal-

pakolás után a délutánt papírbohóc készítéssel zár-

tuk és aki kitartó volt egy paripa hátán ügethetett 

haza.:) 

 

Minden nap Zsuzsa készített Nekünk finom szend-

vicseket, hogy a pocakok megteljenek. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 

a tíz év alatt bármiben segített, jelenlétével meg-

tisztelte a tábort, anyagi segítséget nyújtott, terel-

gette a gyerekeket jó szóval. Nusi Neked meg csak 

annyit szeretnénk mondani, hogy: KÖSZÖNJÜK!” 

        

 Krein Viktória 
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Sütivásár az ovisokért 
 

A falunapi programokhoz kapcsolódva idén másodízben hirdettünk jótékonysági süteményvásárt, illetve 

adománygyűjtést az óvoda javára. A szülői munkaközösség szervezésében létrejött eseményt süti felaján-

lással, vásárlással, árusítással lehetett támogatni, s az összefogás eredménye önmagáért beszél. Százhúsz-

ezer-ötszáz forint gyűlt össze, melyből kisbútorokat vásárolunk, illetve a várhatóan februárban megrende-

zésre kerülő óvodabál előkészítését finanszírozzuk. 

 

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik részt vettek az akció megszervezésében, illetve lebonyolításában, 

továbbá a süteményt felajánló anyukáknak, nagymamáknak és természetesen azoknak, akik pénzbeli támo-

gatással segítették a jótékonysági rendezvényt! 

 

Fenyvesi Andrea 

MÁRKÓ-KVÍZ 2014 

avagy ki ismeri legjobban a falunkat? 

 
A tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal 

állítottuk össze az első Márkó Kvízt, ami nem 

várt sikert hozott, hiszen sokan vállalták a kihí-

vást és játszottak velünk. Az eredményen fel-

buzdulva idén nem volt kérdés, újra lesz kvíz. 

Persze előtte napokig törtük a fejünket és 

ötleteltünk: ez a kérdés vajon nem lesz túl ne-

héz? Kitalálható? A végül papírra került kérdés-

sor kitalálásáért köszönet Laknerné Léber Kata-

linnak és Nagy Zsuzsának.  

 

Nem volt könnyű ez a 13+1 kérdés, ezt mutatja, 

hogy egyetlenegy helyes megfejtés született, 

„Jolánkáé”. Az eredményhirdetésnél derült ki, 

hogy a név Wágenhoffer Kornéliát takarja. Gra-

tulálunk! Ahogy minden elismerés megilleti 

Karli Benedeket, Krein Viktóriát, Tálné Tóth 

Zsuzsannát és Kámán Pamélát is, akik majdnem 

hibátlanul válaszoltak.  

 

 

Végül gratulálunk mindenkinek, aki vállalta a 

kihívást, hiszen a lényeg a játék és a tudás, ami 

általa szerezhető. A helyes megoldás a követke-

ző: 

 

 

1. Milyen stílusú az 1839-ben épült 

Kálvária kápolna? 
 

1: barokk  

2: klasszicista 

x: gótikus 

 

2. Melyek településünk közigazgatási 

határának közvetlen szomszédai? 
 

1: Hárskút, Veszprém, Bánd 

2: Bánd, Veszprém, Hárskút, Herend 

x: Nemesvámos, Veszprém, Bánd, 

Hárskút 
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3. Mi volt a neve Szeitl Feri bácsi le-

gendás borozójának, ami a Petőfi u. 

55. alatt működött? 
 

1: Muskátli 

2: Vigadó 

x: Móri 

 
4. Hogy hívják a Márkói Német Nem-

zetiségi Óvodában a három csoportot? 

1: Süni, Micimackó, Katica 

2: Vuk, Katica, Micimackó 

x: Pillangó, Süni, Katica 

 
5. Melyik művésznek köszönhetjük a 

stációk kerámiaképeit? 

1: Baranyi Zsuzsa 

2: Enyingi Mihály 

x: Szabó Adrienne 

 
6. Mennyi - az eb-nyilvántartás alap-

ján - a márkói kutyák lábának a szá-

ma összesen? (Feltételezve, hogy az 

összes kutyának az összes lába meg-

van.) 
 

1: 651 

2: 1006 

x: 992 
 

7. Kik a Christkindl szereplői Márkón? 

1: Mária a gyermekkel, József, 4 angyal 

2: Mária a gyermekkel, 4 pásztor 

x: Mária, József, 4 angyal 
 

8. Hány m2 lambériát használtak fel 

az új közösségi színtér színpadtermé-

hez? 
 

1: 380 m2 

2: 460 m2 

x: 520 m2 

 

9. Hol van a sírja Bakonyi János szer-

zetes tanárnak, falunk szülöttének? 

(A Márkó telepítése és nyelvjárása című 

kötet szerzője) 

1: Bakonybél 

2: Budapest 

x: Márkó 
 

10. Mennyi gyermek született telepü-

lésünkön a tavalyi falunap óta? 

1: 11 

2: 12 

x: 13 
 

11. Mit jelképez Márkó címerében a 

szárnyas oroszlán? 

1: Szent Márknak, a falu védőszentjének 

ikonográfiai jegyét 

2: Márkó lakosainak hősi ellenállását a 

török seregek ellen 

x: Szent Márknak az oroszlán volt a 

kedvenc állata, ezért került a címerre 
 

12. Melyek voltak településünkön a 

leggyakoribb keresztnevek a XVIII. 

században? 

1: Anton-Anna 

2: Josef-Anna 

x: Josef-Therese 
 

13. Márkón mi a „majka”? 

1: Egy mai ismert celeb neve 

2: Fekete flanelből készült blúz 

x: Jellegzetesen rakott szoknya, amit 

ünnepi alkalmakkor viseltek 
 

13+1 Hány gólt rúgott felnőtt foci-

csapatunk a tavalyi (2013-2014) baj-

nokságban? 

1: 60 

2: 66 

x: 72 
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Szüreti felvonulás 
 

2014. szeptember 13-án, szombaton délután ismét 

vidám muzsikával érkeztek a lovaskocsik és trakto-

rok Bándról a Márkói Csárda elé, hogy a már ha-

gyományossá vált szüreti felvonulás 1. állomásán 

köszöntsék településünk lakóit. 

 

A Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes Sárközi kari-

kázó és ugrós táncait követően a herendi Samyra 

Hastánccsoport műsorát láthatták az egybegyűltek. 

Ezután továbbindult a menet, melyhez a lovaskocsin 

utazók mellett több márkói  lovas is csatlakozott. 

 

A délután folyamán a Magyarhang Zenekar szolgáltatta a hangulatos muzsikát.  A felvonulás végén a részt-

vevőket finom babgulyással vendégelte meg a szervező csapat, majd az esti táncház következett, ahol to-

vábbra is a Mészáros család, vagyis a Magyarhang Zene-

kar tagjai húzták a talpalávalót. A Márkói Cserdülő Nép-

táncegyüttes ifjabb és idősebb táncosai segítették a nép-

tánccal első ízben próbálkozókat. 

 

Köszönjük bándi barátainknak, a Sose Bánd Színjátszó 

Csoport tagjainak, illetve Bánd Község Könyvtárának a 

program szervezését és a részvételi lehetőséget.Reméljük, 

együttműködésünk a jövőben is hasonlóan gyümölcsöző 

lesz mindkét település részére. 

Hittan tábor 
 

Az idei nyár ismét sok örömet, színes programokat tartogatott a 

márkói és környékbeli gyermekek számára. A helyi civil szerve-

zetek által szervezett táborok mellett ez alkalommal sem marad-

hatott el a veszprémi Szent László Plébánia által, Antal Ilona ve-

zetésével tartott hittantábor sem.  

 

A nyári szünidő utolsó hetében rendezett táborban minden eddigi-

nél több, mintegy 53 gyermek vett részt. A foglalkozások már 

reggel 9-kor megkezdődtek, és minden nap 16 óráig biztosították 

a felügyeletet a kicsik számára. Mozgalmasan, vidáman töltötték az időt, sokat játszottak, kézműveskedtek, 

énekeltek, lovagoltak, filmet néztek.  

 

A gyermekek felügyeletében a szervezők mellett néhány középisko-

lás fiatal segédkezett, a meleg ebédről, finom süteményekről, gyü-

mölcsről, frissítőről a plébánia munkatársai mellett a szülők, nagy-

szülők gondoskodtak. 

 

Köszönjük Antal Ilonának a szervezést és a sok munkát, amivel emlé-

kezetes élménnyé varázsolta a gyerekek számára ezt a hetet, valamint 

a „nagylányoknak és nagyfiúknak” a segítő gondoskodást, türelmet és 

szeretetet, amellyel körülvették a tábor kis lakóit. 
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MEGHÍVÓ 

 

„Itthon vagy - Magyarország szeretlek” 
 

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt  

a 2014. szeptember 27-én, szombaton  

15 órától az új óvodánál tartandó 

Szent Mihály napi rendezvényünkre 
 

Tervezett programok: 
 

 Állatsimogató 

 Vetélkedő 

 Arcfestés 

 Patkolókovács bemutató 

 Népi fajátékok 

 17 órától Gotthy koncert  

/Gotthard Ádám/ 

 19 órától Vígságok és balgaságok c. 

vígjáték Terescsik Eszter és Szücs 

László, a veszprémi Petőfi Színház 

művészeinek előadásában 

 20 órától a Márkói Cserdülő 

Néptáncegyüttes hagyományőrző 

műsora 

 20.30 közös tűzgyújtás – 

csatlakozva az „Itthon vagy – 

Magyarország szeretlek” 

elnevezésű országos programhoz  

 21 órától táncház a Magyarhang 

Zenekar /Mészáros család/ 

kíséretével. 

 

Pörkölttel, forralt borral és teával várjuk vendégeinket! 
 

A rendezvényre a belépés díjtalan 
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Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja 

településünk minden idős lakóját  

a 2014. október 3-án, pénteken  
16.30 órai kezdettel  

az idősek világnapja alkalmából,  

az új óvoda épületében, az újjáépített közösségi 
helyiségben szervezett rendezvényére 

 
Tervezett program: 
 

 Hartmann Antal polgármester köszöntője 

 Szalai Szabolcs alpolgármester 

 Nagy Zsuzsa 

 Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 

Kiskórusa 

 Kaffehr Zsuzsanna 

 Varga Regina 

 Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes  

 Módri Györgyi és Szeles József, a veszprémi Petőfi 

Színház művészeinek „Éjjel az omnibusz tetején…„ 

címmel tartandó zenés műsora 

 

A rendezvényre a belépés díjtalan 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

Német Nemzetiségi fesztivál 
 

Az idei nemzetiségi fesztivál 2014. október 4-én 16 órától kerül megrendezésre, melyen fellép a 

bakonynánai Wasserfall Duo, a bándi Német Nemzetiségi Kórus, Márkói Német Nemzetiségi 

Óvoda, a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar, a Márkói Kamara TehátRum valamint 

a 2013 decemberében Nemzetiségekért Díjjal kitüntetett Véméndi Német Nemzetiségi Tánc-

együttes is. 
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a fesztiválra! 

 

Wágenhoffer Kornélia 

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 

 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt az Őszi Könyvtári Napok márkói rendezvényére  

2014. október 11-én 15 órai kezdettel az új óvoda épületébe. 
 

Tervezett programok: 

15.00.17-00 László Éva virágsziromkép-készítő kiállítása, -vására és –játszóház  

17.00-18.00 Titkok titka. Találkozó  Döbrentey Ildikó íróval  és Kacagókoncert Levente Péterrel.  

 

A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében valósul meg.  

mailto:katalinlenart@yahoo.de

