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MÁRKÓ  
ÁRPÁD-KORI

TELEPÜLÉS
A nemzetiségi hagyományok mellett nagy hangsúlyt 
fektet értékeinek megőrzésére és a közösségfejlesztésére. 
A község napjainkban dinamikusan fejlődik, egyre 
több veszprémi és környékbeli család választja jövendő 
otthonául. A hagyományőrző és közösségteremtő munkát 
a település civil szervezetei, vallási közösségei, Márkói 
Értéktár Bizottság, Márkó Község Önkormányzata, 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó, Márkói Német 
Nemzetiségi Óvoda közösen végzi. 

Márkó Veszprém Márkó Veszprém 
és Herend között, és Herend között, 
a Bakony lábánál a Bakony lábánál 
elhelyezkedő, elhelyezkedő, 
alapítását tekintve alapítását tekintve 
Árpád-kori település, Árpád-kori település, 
mely a török idők mely a török idők 
alatt elpusztult. alatt elpusztult. 
A település a A település a 
betelepülő sváboknak betelepülő sváboknak 
köszönhetően éledt köszönhetően éledt 
újjá. újjá. 



KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK 
Orsetti Péter  
Kulturális Központ
(Márkó, Kálvária u. 6.)

A legfőbb közösségi színtér és ren dez
vényhelyszín a településen. Itt kapott 
helyet a könyvtár, a civil közösségek szá
mára szolgáló klubhelyiségek, illetve egy 
nagy méretű színpad és egy körülbelül 
150 fős nézőtér. A korszerű épület helyi
ségeiben hétköznapokon és hétvégente 
is egyaránt pezseg az élet. Könyvtár láto
gatók, tánc és énekcsoportok, varrókör, 
kézműves szakkör tagjai váltják egymást. 

Szent Rita Közösségi Ház 
(Márkó, Padányi Biró Márton tér 2.)

A Márkói Római Katolikus Plébánia 
pályázati támogatás segítségével új 
közösségi teret alakított ki a 70 éve 
kihasználatlanul álló, egykori pajta 
romos épületéből. Az átadó ünnepséget 
2022. február 13án tartották, azóta 
számos program valósult meg itt. A téli 
időszakban a közösségeink elsődleges 
otthona lett az épület, biblia óráknak, 
énekkari próbáknak, szakköröknek 
biztosítva helyet.

Szent Márk Ház 
(Márkó, Petőfi Sándor u. 21.)

2022. április 25én megnyílt a Szent 
Márk Ház galériája, ahol a 2022es év  
során már négy alkalommal is nyílt ki
állítás Veszprém megyei képzőművé
szek munkáiból. 2022. október 16án 
maga a Szent Márk Ház is megnyitotta 
kapuit egy helytörténeti kiállítással.  
Az épületegyüttes és kiállításai hiánypót
ló, egyedülálló színfolt Márkó kulturális 
életében.



KÖZÖSSÉGEKRE
ÉPÍTVE! 
 Márkó tizenegy civil szervezete a helyi és nemzetiségi önkormányzat tá
mogatásával kulturális rendezvények, gyermektáborok, sport programok 
mentén formálja egy összetartó közösséggé az igazán 21. századi fiatalodó 
falu lakosságát. 

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
A 2012ben alakult Márkói Cserdülő Kul
turális Egyesület fő feladata, hogy keretet, 
hátteret biztosítva támogassa, 
segítse a településünkön már évek 
óta működő néptánccsoport tevé
kenységét. 
Fontos feladatuk egy helyi össze
tartó gyermekközösség kialakítá
sa. Táncosai száma közel száz fő. 
A néptánc és néphagyományok 
tiszteletén túl tagjai a falu egyéb 
rendezvényeinek szervezésében, 
lebonyolításában is részt vesznek. 
Jelenleg három gyermek, kettő fel

nőtt tánccsoport és egy népdalkör működik 
gondozásukban. 

Márkófolt Varrókör Egyesület

Az Amerikából induló foltvarrás babonázta 
meg kicsiny falunk asszonyait, lányait 2003
ban. A Foltvarró csoport létszáma évről évre 
növekedett. 2010ben egyesületté alakult, 
2017ben felvételt nyert a Helyi Értéktár
ba. Számos helyen szerepelt már kiállítá

son munkáival az egyesület. 2022ben ők 
rendezték az Országos Foltvarró Fesztivált 
Veszprémben. Kiemelkedő erénye a Már
kófolt Varrókörnek, hogy 2015től egyedül 
Márkón működik heti rendszerességgel 
gyermekcsoport.

A Márkófolt Varrókör  
Egyesület jelmondata:

„Szabj pontosan,
Vasalj gondosan,
Bonts boldogan.
S szívedben felragyog  
az alkotás adta szabadság.”



Márkói Lovas Sportegyesület
A Márkói Lovas Sportegyesület működésének célja a helyi sport és közösségi élet fellendítése, 
a gyermek és ifjúsági közösség összefogása. Az egyesület Márkó és a szomszédos települések 
által szervezett nemzeti ünnepeken és szüreti felvonulásokon rendszeresen megjelenik lovasai
val. A helyi rendezvények elmaradhatatlan programjaként tart lovasbemutatókat, lovas ügyes
ségi versenyt és sétalovagoltatást, tematikus lovas felvonulásokat. Rendszeres  szervezői lovas 
túráknak és nyári lovas gyermektáboroknak.

Márkói Kamara TehátRum 
Egyesület 
A színjátszás Márkón 2009ben kezdődött. Az 
egyesület 13 alapító taggal 2010ben jött létre. 
Rendszeres fellépői és szervezői a helyi és kör
nyékbeli rendezvényeknek. 
Évről évre megszervezik a Márkói Színjátszó Ta
lálkozót. Kiemelt figyelmet fordítanak a nemzeti 
ünnepeinkre és a település jeles napjaira, ezen al
kalmakon ünnepi műsort adnak. 
Az egyesület hívta életre és valósítja minden év
ben a Kálvária utca elején felállított Betlehemet 
és a hozzá kapcsolódó adventi gyertyagyújtások 
szokását. 2022 januárjában a VII. Pajtaszín
házi Szemle keretében a Nemzeti Színházban 
mutatták be A Bőgős fia és az ördögök című da
rabot, mely mérföldkő a színjátszó csoport tör
ténetében. 

Márkói Futó Egyesület
A 2018-ban alakult egyesület el-
sődleges célja a mozgás és a futás 
örömének népszerűsítése. Célki-
tűzésük Márkó és a környező tele-
pülések sportolás iránt érdeklődők 
közösségi életének összefogása és 
fellendítése. Ezen célok elérésé-
nek érdekében minden évben több 
alkalommal szerveznek sportver-
senyeket, futóversenyt és játé-
kos akadályversenyt. Fontos szá-
mukra az egészség megőrzésére 
irányuló programok, események 
szervezése, illetve rendszeres ta-
lálkozók lebonyolítása is.



Márkói Szent Márk Római 
Katolikus Templom Kórusa 
A Márkói Szent Márk Római Katolikus Temp
lom Kórusa 2018 szeptemberében alakult az 
akkori kántor, Csomay Tünde vezetésével. 
2022 októberében a kórus megújult, a tagok 
száma bővült és új művészeti vezetője Kissné 
Cservenyák Judit lett. Jelenleg 20 fő alkotja 
az énekkart. Alapvető feladatuk a templo
mi szolgálat a szentmiséken és nagy egyházi 
ünnepeken, de szívesen lépnek fel koncerteken 
is. A magyar és latin kórusműveken kívül német 

egyházi énekeket is énekelnek a falut alapító 
sváb ősök emlékének tiszteletére. A szolgálat,  
a zene szeretete és a közösség összetartó ereje 
jellemzi a kórust.

Steixner István Német 
Nemzetiségi Egyesület
„Ha valaki nevet, nevess vele, ha valaki énekel, 
énekelj vele!” 
„Könnyebb az élet, ha dalolhatsz róla.”

A Steixner István Német Nemzetiségi Ének
kar 2001 óta működik. Legfőbb célja a márkói 
német nemzetiségi dalkincs felelevenítése, 
megőrzése, minél szélesebb körben történő 
megismertetése és továbbadása. Nevét a 
település egykori kántortanítójáról kapta. 
2008tól minden évben megrendezésre kerül 
az adventi koncert, a helyi római katolikus 
templomban. 2017 pünkösdjén első ízben, 
de hagyományteremtő szándékkal kórus
találkozót szerveztek környékbeli német 
nemzetiségi kórusok részvételével. Az ének
karnak 2007ben és 2010ben CD lemeze is 
megjelent. Több ízben vettek részt minősítő 
versenyeken is.

KÖZÖSSÉGEKRE ÉPÍTVE! 

Márkói Németek és 
Magyarok Baráti Köre 
A Baráti Kör 1999ben alakult a kitelepí
tés 50. évfordulója után 1 évvel. A Baráti 
Kör megalakulásakor a nemzetiségi kul
túra és nemzeti értékek megőrzését tűz
te ki célul. Minden évben kitakarítják a 
kálvária kápolnát és rendben tartják an
nak környékét. Kulturális programokat 
és kirándulásokat szerveznek, valamint 
gyermekprogramokat. Idén, 2022ben a 
szervezethez csatlakozott a Faluszépítők 
csapata is, akik tevékenységükkel tovább 
színesítik a Baráti Kör munkásságát.



Szent Márk Értékmentő és 
Kulturális Örökségvédelmi 
Egyesület

Az egyesület legfontosabb céljai: Márkó köz
ség fellelhető tárgyi és szellemi örökségének, 
emlékeinek összegyűjtése, a gyűjtemény 
tudományos és muzeológiai felügyelete, 
szakmai rendszerezése, a gyűjtött anyagból 
nyilvános, állandó kiállítás létrehozása. A 
bemutatóhely, mint keret, azaz a Szent Márk 
Ház működéséhez és fenntartásához szük
séges teljeskörű háttér biztosítása. Valamint 
együttműködés a települési és nemzetiségi 
önkormányzattal, a település civilszerveze
teivel, a nemzetiségi kultúra ápolása érdeké
ben.

Márkói Nyugdíjasok 
Egyesülete
A márkói nyugdíjas klub már a 90es évek 
közepétől működik. Céljuk a közösségépí
tés, ezért minden hónap első szerdáján tar
tanak klubnapokat, ahol nem csak a szóra
kozás a cél, hanem az ismeretterjesztés is. 
Rendszeresen szerveznek kirándulásokat, 
színházlátogatásokat. A falu életében tevé
kenyen részt vesznek. A megyei és országos 
„Életet az éveknek” Nyugdíjas Egyesület 
tagjai. Szlogenjük: Aki velünk van, soha nincs 
egyedül!

Blinker 
Horgászegyesület

Az egyesületet több mint 30 éve 
egy várpalotai kis tó megszerzése 
és horgásztóvá alakítása érdekében 
veszprémi és márkói baráti, munka
társi társaság hozta létre. A célkitűzés 
akkor még nem járt sikerrel, de létre
jött az egyesület, elkezdődött a mun
ka. Az egyesület életében 2016os év 
fordulópontot jelentett hiszen a MO
HOSZon keresztül alhaszonbérlői 
lettek a Menyekeitározónak. Megala
kulásuk után 15 évvel szervezték az 
első gyermektábort, napjainkra már 
16. alkalommal. A gyermektáborok
ban a résztvevők a horgászattal és a 
hozzá kapcsolódó egyéb tudnivalók
kal vizek világa, halak ismerete, a gye
rekhorgászat írott és íratlan szabálya
ival is megismerkednek. 



Cserdülő Gála 
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 
nevéhez kötődik a hagyományosan min
den évben megrendezésre kerülő Cserdülő 
Néptánc Gála. Az ünnepi eseményen a kul
turális egyesület gondozásában működő 
korosztályos néptánccsoportok mutatják 
be ünnepi koreográfiájukat. A 2022es év
ben bemutatkozott az egy évvel korábban 
alakult Cserdülő Népdalkör. A rendezvé
nyen rendszerint fellépnek a Litéri Zöldág 
Kulturális Egyesület táncosai. 

További információ, elérhetőségek: https://marko.hu/civilszervezetek

Christkindl 
A Christkindl játékot sváb őseink hozták 
magukkal német nyelvterületről. A környék 
több sváb településén különböző formában él a 
hagyomány. A „christkindlizés” szokása 19 év 
megszakítással a mai napig fennmaradt, köz
ben folyamatosan változott, átalakult igazodva 
a kor igényeihez. A „Christkindlik” december 
24én járják a falu házait, viszik az örömhírt, Jé
zus születését. Márkón a játék eredeti szereplői: 
Mária, József és hat angyal, akiket csak lányok 
alakítanak. Szüleink idejében általában német 
karácsonyi dalokat énekeltek, de a plébánosnál, 
a tanítónál magyarul énekeltek, akiknek tiszte
letük jeléül rozmaringos almát vittek.  Az éneke
ket csengővel kísérik, amelynek végén Mária és 
József a nála lévő virgáccsal, bottal megérinti a 
háziakat, hogy egészségesek maradjanak. Távo
záskor a háziasszonytól adományt kapnak.

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEINK:

Színjátszó Találkozó 
A Márkói Kamara TehátRum Egyesü
let évről évre megrendezi a találkozót, 
melyre 2023ban 10. alkalommal kerül 
sor. Az eseményre megyei és országha
táron túlról is érkeznek fellépni amatőr 
színjátszó csoportok. A találkozó mot
tója szerint kizárólag bohózatok, vidám 
darabok szerepelnek. A kulturális köz
pont nagyterme minden évben zsúfolá
sig megtelik nézőkkel, akik szívesen vá
lasztják a kikapcsolódás ezen formáját.  

Táborok 
Karitász tábor, Cserdülő néptánc tábor, 
Varrós tábor, Horgász tábor, Lovas tábor 
várja a gyerekeket a nyári időszakban. 
Ezáltal lehetőséget biztosítva a családok
nak, hogy helyben minőségi, érdeklődési 
körüknek megfelelő szabad időt töltsenek 
el gyermekeik.


