
 

XIX. évfolyam 6. szám                                                2012. május  
 

 

H I R E K 
ű 

 

 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 8-án döntést hozott a Márkón 

működő közösségek, civil szervezetek idei évi támogatásáról. Az érintett csoportok egyre 

aktívabbak, taglétszámukat tekintve évről évre bővülnek, és a helyi értékeket, hagyományokat 

ápolva, falunkat gazdagítva lokál patriótaként fejtik ki tevékenységüket.  

 

Tavaly, illetve idén is több csoport próbált élni a pályázatok által kínált lehetőségekkel, s ezt a 

jövőben is folytatják, de működésükhöz, rendszeres, színvonalas munkájukhoz az önkormányzat is 

hozzájárul, természetesen a lehetőségekhez mérten. 

 

Az idei évi támogatások a következőképpen alakultak: 
 

1. Blinker Horgászegyesület     50.000,- 

2. Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület  350.000,- 

3. Márkófolt Varrókör Egyesület    70.000,- 

4. Márkói Kamara TehátRum    350.000,- 

5. Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre  150.000,- 

6. Márkói Nyugdíjasok Egyesülete   350.000,- 

7. Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat  300.000,- 

8. Márkó Sport Egyesület     400.000,- 

9. Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület 300.000,- 

 

 

* * * 

Szemétgyűjtési akció 
 

Márkó Község Önkormányzata is részt vett az idei évben 2012. április 23-án, a Föld napja 

alkalmából szervezett hulladékgyűjtési akcióban. Falunk lakói 60 zsák szemetet gyűjtöttek össze 

ezen a napon.  

Köszönjük mindazok segítségét, akik önkéntesként részt vettek az akcióban 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 

Értesítem a község lakosságát, hogy Dr. Czifra László kerületi főállatorvos 2012.04.20-án kelt 

határozatában Márkó, Bánd, Szentgál és Herend települések egész területére feloldotta a mézelő méhek 

nyúlós költésrothadása miatt 2011. augusztus 29-én elrendelt zárlatot és a betegséget megszűntté 

nyilvánította. 

 

Láng Zsanett 

     körjegyző 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

 

 



A Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 
 

Az új esztendő – noha már májust írunk-  rengeteg új törvényi változást hozott mindenki, így a 

nemzetiségek számára is. Még 2011-ben elfogadta a parlament „A nemzetiségek jogairól” szóló 

törvényt, amely több újdonságot illetve pontosítást tartalmaz:  

A kisebbségi önkormányzatok helyett már a nemzetiség önkormányzatok elnevezés került bevezetésre, 

ennek megfelelően a márkói nemzetiségi önkormányzat új neve: Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Márkó. 

A törvény a nemzetiségi önkormányzatoknak előírja az önálló bankszámla vezetését, önálló – a 

települési önkormányzatéba már nem beépülő költségvetést, önálló adószámot. Konkretizál továbbá 

számos dolgot, így például a települési önkormányzat által kötelezően biztosítandó hátteret 

(helyiséghasználatot heti legalább 16 órában, illetve az ehhez kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségek 

viselését) illetve a működési feladatokhoz kapcsolódó tárgyi és személyi feltételeket (testületi ülések 

előkészítése, jegyzőkönyvvezetés stb.). Szigorúbb ellenőrzést ír elő a törvény a kötelező feladatok 

elvégzésével kapcsolatban, ennek elmulasztása esetén még a működési támogatás (a 214.000 Ft) is 

megvonható.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat ennek megfelelően folytatta a működését, többek között 

módosította alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint elfogadta a 2012. évi 

költségvetési tervezetét 515.000 Ft bevételi főösszeggel (amely a 2012. évi működési támogatás 

214.000 Ft-ból, 301.000 Ft tavalyi évi pénzmaradványból tevődik össze). Áprilisban az önkormányzat 

elfogadta a 2011. évi költségvetés teljesítését.  

 

 

Egyéb hírek 

 

Még decemberben Németországból használt számítógépek érkeztek a falu részére, amelyek a könyvtár 

illetve a nyugdíjasklub működését segítik. Köszönjük a közreműködést illetve a szállítást Uwe Götz 

Úrnak, aki Wunsiedel körzet Ifjúsági Körének vezetője.  

 

Április elején a Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatának 10. osztályos tanulói egy 

projektnap keretében különböző témákban gyűjtőmunkát végeztek Márkón. A munkájuk eredményét 

pár nappal később bemutatták az iskolában. Ezúton is szeretném megköszönni minden résztvevőnek, 

közreműködőnek a segítőkészségét, amellyel a tanulók sikeréhez hozzájárultak. Remélem a diákok jól 

érezték magukat és szívesen várjuk őket vissza gyűjtőmunkára vagy egy látogatásra… 

 
Wágenhoffer Kornélis 

* * * 
 

A Nyugdíjas Klub hírei 
 

Április 21-én Budapesten voltunk Aradszky László 50 

éves jubileumi előadásán. Nagyon jól éreztük magunkat, 

kis zökkenőkkel éjjel 11-re haza is értünk.  

A népdal körünk meghívást kapott Sólyba április 27-én 

egy dalos találkozóra. Nagyon örültünk, mivel már férfiak 

is csatlakoztak a dalkörhöz. Jól szórakoztunk és a 

vendéglátás is kitűnő volt. Ugyanezen a napon volt 

Veszprémben a József Attila szavaló verseny, amelyen 

Migray Emőd klubtársunk vett részt. Köszönjük a 

részvételt és gratulálunk Emődnek. 

Május 7-én tartottuk anyák napi ünnepségünket, melyre meghívtuk a polgármester urat és feleségét, 

valamint a képviselő testület tagjait és minden érdeklődőt, akiknek köszönjük, hogy eljöttek és 

jelenlétükkel megtisztelték műsorunkat. 



Elsőként Hartmann Antal mondott anyák napi köszöntőt, ez után következett a legifjabb 

korosztály néptánc előadása. Végül az idősebbek 

korosztály férfi tagjainak nagyon szép dalcsokra 

Magasházi János harmonika kíséretével zárta a műsort. 

Fotók készültek az anyák napjáról, melyeket a 

markoinyugdijasok.hupont.hu honlapon is meg lehet 

nézni.  

A kirándulásunkat Pozsonyba tervezzük június hónapban, 

továbbá Veszprémbe a Kolostorok és Kertek útvonalára is 

megyünk idegenvezetővel valószínűleg szintén júniusban.  

A következő klub összejövetelünk időpontja június 4., 

melyen fiú napot tartunk.  

 

                                                                                                                           Nyugdíjas Klub vezetősége 

 

* * * 

 

A Sport Egyesület hírei 
 

Serdülők 
hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P    megjegyzés 

 

 

1.    SÜMEG VSE  15   14   1   0   127   11   116   43     
 

2.    VESZPRÉMI FOCI CENTRUM US  15   14   1   0   118   9   109   43     
 

3.    TIAC-HONVÉD VSE  17   13   0   4   189   23   166   39     
 

4.    MÁRKÓ SE  17   9   0   8   85   43   42   27     
 

5.    AJKA KRISTÁLY SE  15   7   1   7   67   61   6   22     
 

6.    UGOD SE  18   7   1   10   54   71   -17   22     
 

7.    HERENDI PORCELÁN SK  15   7   0   8   55   56   -1   21     
 

8.    ÚRKÚT SK  17   5   3   9   60   76   -16   18     
 

9.    DEVECSER SE  16   5   1   10   49   75   -26   16     
 

10.    NEMESVÁMOSI LSE  16   3   0   13   32   233   
-

201 
  7    (-2 pont)  

 

11.    CSABRENDEK FC  17   0   0   17   22   200   
-

178 
  0     

 
 

Góllövő lista /Serdülők/ 

3. Zagyva András  32 gól 

10. Kneisz Bence  20 gól 

13. Beke Bálint Oszkár 18 gól 
 

Következő forduló: Úrkút – Márkó /05.12. 10 órakor Autóbusz indulás: 8.30-kor/ 

 
Felnőttek 

hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P    megjegyzés 
 

 

1.    MÁRKÓ SE  21   16   2   3   102   43   59   50     
 

2.    HAJMÁSKÉRI SE  22   16   1   5   72   30   42   49     
 

3.    BAKONYNÁNA SK  22   15   3   4   91   26   65   48     
 

4.    VÁRPALOTAI BSK  22   14   5   3   85   50   35   47     
 

5.    BALATONAKALI SE  21   12   4   5   62   33   29   40     
 

6.    JÁSD SK  22   11   4   7   59   50   9   37     
 

7.    NEMESVÁMOS LSE  21   10   3   8   49   46   3   33     
 

8.    OLASZFALU SK  22   8   2   12   63   79   -16   26     
 

9.    NAGYVÁZSONY KSE  21   8   2   11   39   58   -19   26     
 

10.    TIHANYI FC  22   8   1   13   47   66   -19   25     
 

11.    HÁRSKÚT SPORT EGYESÜLET  22   7   1   14   30   57   -27   22     
 

12.    BALATONSZŐLŐS SE  21   5   4   12   38   78   -40   19     
 

13.    HERENDI PORCELÁN SK  21   5   3   13   37   69   -32   18     
 

14.    BAKONYBÉL SZSE  21   5   2   14   46   63   -17   17     
 

15.    EPLÉNYI SE  21   2   1   18   25   97   -72   7     
 



Góllövő lista 

1.Treiber Sebastian 26 gól 

5.Mészöly Erik  20 gól 

10.Vető Balázs  17 gól 

 

Következő forduló:  Márkó – Hárskút  /05.12. 16.30-kor/ 

 

Ernyei István 

S. E. Elnök 

 

* * * 
 

Kupak-gyűjtés 
 

„Az élet olyan, amilyen. 

De egy kis odafigyeléssel és jó szándékkal tehetünk azért, hogy élhetőbb legyen." 

 

Ne szaladgálj! Ne kiabálj! Ne ugrálj! Ne mássz fel oda! Sokunknak, akik gyereket nevelnek, majd 

mindennap elhagyják a szánkat ezek a mondatok. És sokan nem tudjuk elképzelni, hogy vannak olyan 

szülők, akiknek a gyereke soha nem szaladgált, nem kiabált, nem mászott fel sehova és nem is ugrált… 

Ezen a Földön nem mindenkinek természetesek ezek az oly könnyedén kimondott mondatok. Élnek 

köztünk olyan "hétköznapi hősök", akiknek az a sors jutott, hogy különféle okok miatt beteg gyermeket 

nevelnek. Náluk a betegség nem egy náthában vagy bárányhimlőben jelentkezik, ami átvészelhető, 

kiheverhető. Ez a betegség állandó kísérője az életüknek. Állapotuk fejleszthető, javítható, könnyebbé, 

jobbá tehető, de soha nem lesznek a szó társadalmilag elfogadott értelmében egészségesek. Ellátásuk, 

fejlesztésük növekedésükkel egyre több és több terhet ró a szülőkre, a családokra. 

Bizonyára többen észrevették/észrevettétek már, hogy kartondoboz került az önkormányzat épületébe, 

az oviba és a védőnői szolgálat várójába. Ezekbe a dobozokba mindenféle, műanyagból készült tetőt, 

fedőt, kupakot szívesen és köszönettel fogadunk. Nemcsak az üdítőkről lecsavart jó, a folyékony 

mosószer, öblítő teteje, a nutellás üveg fedele is megfelel, csak annyi a lényeg, hogy műanyag legyen. 

Ha összefogunk, sikerülhet sok-sok kupakot összegyűjteni, ami kilónként 45 Ft-ot jelenthet egy 

családnak, ahol szükség van a segítségre. Jelen esetben Andrisnak és családjának, akiknek jelenleg 

gyűjtünk. 

Andris 1999. 07. 05-én született, jóval korábban a vártnál, hiszen csak 27 hetet tölthetett anyukája 

pocakjában. Születésekor 1300 g és 37 cm volt. Az orvosok nem sok reményt fűztek az életben 

maradásához. Életének második napján újabb próbatétel várt rá, agyvérzést kapott, aminek a 

következménye határozza meg azóta is az életét. Másfél hónaposan már túl volt az első műtétjén. 

Amikor épp nem kórházban volt, édesanyja és édesapja folyamatosan keresték a lehetőségeket, 

gyógytornára jártak és szellemi fejlesztést is kapott. Öt évesen esett át az első csípőműtétjén – ami azt 

jelentette, hogy a műtét után kétszer 6 hetet deréktól a lábujjáig gipszben kellett töltenie, teljes 

mozdulatlanságban. Időközben a Pető Intézetből „kiöregedett” és egy bizottság határozata alapján 

olyan intézménybe tanácsolták, ahol csak alapellátást kapott volna… De melyik szülő az, aki ezzel 

szinte lemond a gyerekéről? Szüleinek hosszú küzdelem után sikerült elhelyezni egy napközi otthonos 

óvodában, ahol megfelelő fejlesztést kap minden téren. 2007-ben aztán újabb csípőműtétekre került sor, 

ami újabb kétszer 6 hét gipszben fekvést jelentett számára. 

Édesapja blogján találtuk a következő bejegyzést: 

„Andris alapvetően nagyon jó kedélyű, vidám kisfiú (…) Nem panaszkodik, csak akkor, ha valóban 

fájdalmai vannak. Őszintén szereti családtagjait és ezt látványosan kifejezésre is juttatja (…) 

leírhatatlan az a szeretet amit nyújtani tud. A maga kis világában boldog életet él, de ez talán annak 

tudható be, hogy nem tud a betegségéről. Ha sikerülne elérni, hogy valamilyen szinten még fejleszthető 

legyen, ha sikerülne lábra állítani vagy akár segédeszközzel járni tanítani, ha kicsit többet 

megragadhatna az őt körülvevő világból, talán teljesebb, még boldogabb élete lehetne. Ezért szeretnénk 

az Önök segítségét kérni.” 



Ugye nem nagy vágyak, álmok ezek? Fogjunk össze és segítsünk. Nem olyan nehéz dolog a kupakokat 

a szemetes helyett egy zacskóba dobni és elsétálni vele a legközelebbi dobozig… Az összegyűjtött 

kupakok további útja egy műanyag-feldolgozó üzembe vezet, ahol tisztítás, őrlés és olvasztás után 

nyerhetnek új alakot és kerülhetnek újra forgalomba. A segítség tehát nem más, csak egy apró 

mozdulat, amivel a kupakok nem a szemétgyűjtőbe kerülnek, hanem a dobozainkba. 

Ha valaki többet szeretne tudni Andrisról, valamint a kupakgyűjtésről, a következő linkek segítségével 

teheti meg: http://kupakgyujtes.uw.hu/, illetve http://www.kupakgyujtes.hu/index.html 

 

 Nagy Zsuzsa és Krein Viktória  

 

 

* * * 
 

Kedves Andris! 

 

Egy Veszprém megyei kicsi faluból keresünk Téged és szüleidet azzal a szándékkal, hogy segítsünk 

Nektek a kupakgyűjtésben. Reményeink szerint az egész falunk összefogásával sikerül sok-sok kupakot 

összegyűjtenünk számodra, és így valamelyik álmodat valóra tudod váltani. Most még csak szervezzük 

az akciónkat, dobozokat szeretnénk kihelyezni mindenhol, ahol szeretettel állnak mellénk. Szeretnénk 

Téged pár sorral bemutatni a havonta megjelenő újságunkban, hogy minél többen olvashassanak a 

történetedről és ezáltal sok jó szándékú embert magunk mellé tudjunk állítani, így minél többen 

éreznék fontosnak azt, hogy segítségünkre legyenek. 

 

Zsuzsa és Viktória vagyunk, két-két fiú anyukája. Az egész úgy kezdődött, hogy szomjasak voltunk, és 

az üdítőitalról csavartuk le a kupakot. Ez után az apró mozdulat után került szóba, hogy 

mindkettőnknek kellene a kupak. Mielőtt összevesztünk volna azon, melyikünk vigye haza és adja 

tovább a gyűjtőhelyre, feltettük a kérdést, mi lenne, ha ketten összefogva segítenénk egy kisfiúnak? A 

kupakgyujtes.hu segítségével találtunk Rád és írunk most Neked. 

 

Az összemosolygásból született elhatározást aztán egy újabb gondolat követte, és azt találtuk ki, hogy 

nemcsak mi gyűjthetnénk a kupakokat Neked, hanem kicsit tágabb környezetünkkel összefogva, 

mindenhol, ahol csak lehet, gyűjtődobozokat helyeznénk ki, és azokat településünk apraja-nagyja 

segítségével töltenénk csurig. Dobozokat találnak majd az emberek az Önkormányzat épületében, a 

könyvtárban, a településen található nagyobb cégeknél, és az oviban. Elképzelésünk szerint a falunkban 

található összes civil szervezet gyűjtené, köztük a Nyugdíjas Klubba járó nagymamáink és 

nagypapáink, akikből egy csokor a Nyugdíjas Dalkörben is hallatja szép hangját, éppúgy, mint a Német 

Nemzetiségi Énekkarban éneklő asszonyaink és férfijaink. A Márkói Németek és Magyarok Baráti 

Köre is segítséget nyújtana, akik szintén sokat tesznek kicsi falunkért. Foltvarróink és színjátszóink, 

akik messze földre viszik településünk hírnevét, szintén bekapcsolódnának ebbe a gyűjtésbe, hiszen 

nem nagy dolog a kupakokat félretenni, és a dobozokba dobni. Ezt még az apró tipegők is meg tudják 

tenni, akik védőnőnk szárnya alatt barátkoznak egymással. Végül, de nem utolsósorban, apró és nem 

annyira apró néptáncos gyerekeink is segítenének, akik már felelősséggel tudnák felvállalni ezt a 

feladatot. 

Reméljük, hamarosan jelentkezhetünk, persze sok-sok kupakkal a „tarsolyunkban”.  

 

Üdvözlettel: Viktória és Zsuzsa 

 

Márkó, 2012. május  

 

 

* * * 

 
 

http://kupakgyujtes.uw.hu/
http://www.kupakgyujtes.hu/index.html


Így zajlott… 

Varró Dániel író-olvasótalálkozó Márkón 
 

A veszprémi Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár és Közművelődési Intézet 
jóvoltából és a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával a Márai Program keretén 

belül az idei évben lehetősége nyílt 

falunknak arra, hogy egy író-

olvasótalálkozón vendégül láthassa 

Varró Dánielt, napjaink egyik 

legnépszerűbb fiatal költőjét, akinek 

gyermek-, ifjúsági versei, műfordításai és 

egyéb humoros írásai egyre nagyobb 

elismertséget szereznek. Legismertebb kötetei: Bögre azúr (1999), Túl a Maszat-hegyen (2003), 

Szívdesszert (2007), Akinek a foga kijött (2011) stb.  
 

A rendezvény kellemes, vidám hangulatban zajlott. Csapody Kinga, irodalmár, kritikus, a költő 

beszélgetőpartnere kedves, közvetlen stílusával, gyakran személyes jellegű kérdéseivel kötetlen, 

családias légkört varázsolt. Dani elbeszéléseiből mindenki számára világossá vált, hogy „a költő is 

ember”, hétköznapi érzésekkel, problémákkal, kételyekkel, sőt, többen talán éppen azért választják 

ezt a hivatást, mert érzéseiket, gondolataikat talán nehezebben tudják kimondani, leírva azonban 

ezek önálló életre kelnek, vidám, meghitt perceket okozva az olvasóknak. 
 

Ezúton köszönjük a szervezők, támogatók segítségét, mely által ez a program megvalósulhatott.  

 

* * * 
 

Faluról-falura 

Barangolás a művészetekben 
 

Április 29-én vasárnap délután 

az iskolában a márkói búcsú 

alkalmával egy színvonalas néptáncos 

gálaműsort láthattak az érdeklődők „Bújj, bújj 

zöldágacska” címmel a litéri Zöldág és 

Szárazág Táncegyüttesek előadásában. A 

rendezvény megnyitójaként Hartmann Antal, 

Márkó község polgármestere köszöntötte a 

vendégeket, majd Migray Emőd képviselő úr ismertette röviden falunk történetét. Ezután 

Nagy Tiborné Nyári Ágnes, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 

közművelődési szakembere, a program koordinátora szólt bevezetőként néhány szót a 

rendezvényről. A tánccsoportok műsorát követően a Kőris Zenekar kíséretével táncházat 

tartottunk. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a lehetőséget a program szervezőinek és támogatóinak, a veszprémi 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnek, az NKA-nak, a Magyar Kodály 

Társaságnak, valamint a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesületnek, melynek tagjai az anyagi 

támogatáson túl segítőként is részt vettek a rendezvény lebonyolításában. 

 

 
 

 

EKMK 
Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár és 
Közművelődési Intézet 

Márkói Cserdülő Kulturális 
Egyesület 

Magyar Kodály Társaság 



* * * 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

MEGHÍVÓ 

T é r s é g i  T a v a s z i  F e s z t i v á l 
 

2012. május 11-12 MÁRKÓ 

 

A Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány immár 5. alkalommal 

szervezi meg a „Térségi Tavaszi Fesztivál” elnevezésű programját. Az idei évben 

Márkó ad otthont a rendezvénynek, s községünk önkormányzata, valamint a helyi 

civil szervezetek szereplőként ill. a program szervezésében és lebonyolításában 

segítőként vesznek részt. 

 

Az idei év szakmai programja korunk nagy kérdése, településeink 

önfenntarthatósága lehetőségeinek megismerésére épül. 
 

 
Program: 

 

2012. május 11. péntek / Helyszín: Márkó, iskola (Kálvária utca) 
 

17.30 – „Íme hát megleltem hazámat…” zenés verses összeállítás 

      Kiss György vers- és énekmondó előadása 

 

18.00 – Önfenntartó település – a kistelepülések jövője? Fórum 

 

A vidéki Magyarország településeinek lehetőségeiről – moderátor: dr. Horváth Zsolt 

 

A beszélgetés meghívott vendégei:  

 

 Bartos Mónika országgyűlési képviselő 

 Győrffy Balázs országgyűlési képviselő, Nemesgörzsöny polgármestere 

 Sövényházi Balázs gazdálkodó, Nemesvámos polgármestere 

 

 

2012. május 12. szombat/ Helyszín: Márkó, iskola (Kálvária utca) 
 

14.00 – A „Térségi Tavaszi Fesztivál” megnyitója 

 

A résztvevőket köszönti: 

 

 V. Németh Zsolt államtitkár, a rendezvény fővédnöke 

 dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő 

 

14.15 – A térség művészeti csoportjainak bemutatkozása 

 

 



Fellépők: 
 

 Táltos Tánccsoport – Szentgál 

 Szentgáli Banda – Szentgál - Tátrai Ferenc - Márkó 

 Vergissmeinnicht tánccsoport – Herend 

 Kazinczi Tibor Krisztián – Herend 

 Kauker Gergő – Hárskút 

 Sosebánd Színjátszó Csoport – Bánd 

 Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar – Márkó 

 Márkói Kamara TehátRum – Márkó 

 Márkói Cserdülő Gyermek Néptánccsoport 
 
18.00 – „Járd ki lábam, járd ki most…” – Ajka-Padragkút Kamara Táncegyüttes 
 

19.00 – Dávid Roland műsora 
* * * 

 

PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLAT 
 

VESZPRÉM - MAGYARPOLÁNY – SOMLÓ-HEGY - CELLDÖMÖLK 
 

2012. Május 26-án szombaton reggel csoportos zarándoklat indul Veszprémből Magyarpolányba. 

A zarándokok rövid pihenőt tartanak Márkón a templomnál, ahol kisebb csoporttal fogadjuk őket, 

és akinek kedve van, erre a napra csatlakozhat is hozzájuk. 

 

A pontos időponttal és a részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet Vojtsné Szabó Andreánál: 

Tel.: 06-30/6080278 

 

* * * 

Gratulálunk! 

 
Szabó Sándor „Sanci”, a Márkói Cserdülő Néptánccsoportok oktatója 2012. május 5-én 

szombaton a „Tedd ki a pontot!” elnevezésű, immár 15. alkalommal megrendezett Nemzetközi 

Legényesversenyen vett részt, s méhkeréki legényes tánca olyannyira elnyerte a zsűri tetszését, 

hogy a versenyről különdíjjal térhetett haza. 

 

Ezúton is szeretettel gratulálunk a díjhoz, kívánva további hasonló szakmai sikereket!  

 

* * * 
 

Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. május 15-én (kedden) 14:00-16:00 óráig tart 

fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 
 

 

 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

