
1 

 

Márkói Tükör 

 

 

 

 

 

 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

XX. évfolyam 9. szám                                                       2013. augusztus 

É R T E S Í T É S 
 

Az ebek kötelező veszettség elleni oltása: 
 

2013. szeptember 7-én, 8.30-tól 10 óráig 

az új óvodánál lesz. (Márkó, Kálvária u. 6.)  
 

Pótoltás: ugyanott, 2013. szeptember 11-én 17.30-től 18.00 óráig.  

 

Az oltás díjtétele: 3.500,- Ft/eb, féreghajtó tabletta: 200,- Ft/db. (Az eb 

testsúlyára vonatkoztatva 10 kg–ként 1 db tablettát kell megvásárolni.) 

Aki az oltásra nem tudja elhozni a kutyáját, előzetesen is kérheti a ház-

nál történő beoltást a hivatalban (a háznál oltásért 1.000 Ft/udvar díjat 

kell pluszban fizetni). 
 

Az oltásra az eb oltási könyvét (kitöltve) feltétlenül hozza magával! 
 

Láng Zsanett 

körjegyző 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 
 

A szeptemberi összejövetelün-

ket 2013. szeptember 4-én 17 

órakor tartjuk. 

 

A soproni kirándulásunk 

szeptember 20-án pénteken 

lesz, az előzetesen kapott prog-

ram szerint. Indulás reggel 3/4 7

-kor a csárda elől. Hazaérkezés 

19 óra körül. A kirándulásra je-

lentkezés és 3000 Ft (tagoknak) 

befizetés szeptember 4-én a klub 

összejövetelen, ha nem lesz meg 

a létszám, akkor lehetséges kí-

vülálló személyek jelentkezése 

is 6000 Ft/ fő befizetése mellett. 

 

A májusban meghirdetett nyug-

díjas majális a rossz idő miatt 

elmaradt, ez most szeptember 

12-én kerül megrendezésre az 

Ajka-csingervölgyi parkerdő-

ben. Jelentkezés: szeptember 4-

én az összejövetelen, ebéd is 

rendelhető 800Ft-ért. 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 

  

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

   Elnökség 

 

                                           

Német Nemzetiségi Fesztivál Nagytevelen 
 

Augusztus 10-én a kórus részt vett a Nagyteveli Német Nemzetiségi 

Fesztiválon, amely kétnyelvű misével kezdődött. A kultúrműsorban 

Nagyteveli, Bakonynánai és Márkói csoportok szerepeltek. Két 

nagyteveli tanuló helyi nyelvjárásban mondott el néhány tréfás történe-

tet. Külön kiemelték azt, hogy Márkó első lakói Nagytevelen keresztül 

érkeztek az Óhazából. A művészeti csoportok színvonalas műsora után 

finom vacsorával zárult a rendezvény. 
 

Legközelebb szeptember 8-án délután Veszprémfajszon énekelünk 

Mária nap alkalmából néhány német és magyar Mária-éneket. 
 

Német Nemzetiségi Egyesület 

Vojtsné Szabó Andrea  
 

* * * 

Az idén szeptember 15-én vasárnap 16 órai kezdettel tartjuk a Márkói 

Német Nemzetiségi Fesztivált az új óvoda épületében. 
 

Wágenhoffer Kornélia 
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ESZI? Nem ESZI? Mi az ESZI?  
 

 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményét, röviden csak úgy hívjuk, 

hogy ESZI. A veszprémi kistérség településein, így Márkón is nyújtjuk szolgáltatásainkat. Intézményünk a 

házi-segítségnyújtásban, szociális étkeztetésben, idősek nappali ellátásában, ápolást-gondozást nyújtó bent-

lakásos otthonban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban támogatja az arra rászorultakat a kistérség szá-

mos településén. Most a szociális étkeztetést mutatjuk be önöknek részletesebben.  

 

Ha a  napi meleg étel elkészítése problémát jelent az Ön számára, átmeneti nehézségei vannak  vagy nincs 

elég  fizikai ereje, az ESZI segít Önnek. Helyzetétől, körülményeitől és lehetőségeitől függően az étkezte-

tést igényelheti a Márkói Csárdából, Feithné Krein Ritán vagy Laknerné Léber Katalinon keresztül. 

Mennyibe kerül a szolgáltatás? A szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, mértéke az Ön havi jöve-

delmétől függ az alábbi táblázat alapján. 

 

Szociális szolgáltatás önköltsége, intézményi térítési díja

 
 

 

Szociális szolgáltatás fizetendő térítési díja 

 
Az étkeztetés térítési díj tételei tartalmazzák az ÁFA-t! 

 

 

AZ ESZI további, a fentiekben felsorolt szolgáltatásairól érdeklődhet Némethné Szennyai Máriától, kis-

térségi koordinátorunktól, a 06-88-327-004-es számon.  

 

 

 

Üdvözlettel:  

 

 

Győri Piroska intézményvezető 

06-20-490-9385, ivezeto@vpeszi.hu 

 

VKTT Egyesített Szociális Intézmény  

8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.  

egyszocint@vnet.hu, egyszocint@vpeszi.hu 

tel: 06-88-566-170, 06-88-566-171, 06-88-400-593 
 

Ellátási forma Önköltség Normatív támogatás Intézményi térítési díj 

Szociális étkeztetés 795,6 Ft/adag 242,6 Ft/adag 555 Ft/adag 

Jövedelmi 

kategória 

  

Nyugdíj-

minimum 

0 -150 %-áig 

Nyugdíj-

minimum 

150 % - 300 % 

Nyugdíj-minimum 

300 % - 400 % 

Nyugdíj-minimum 

400 % felett 

0 - 42.750 42.751 – 85.500 85.501 – 114.000 114.001 felett 

Fizetendő  

térítési díj 280 Ft 350 Ft 400 Ft 

  

470 Ft 

  

mailto:ivezeto@vpeszi.hu
mailto:egyszocint@vnet.hu
mailto:egyszocint@vpeszi.hu
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Falunkban a Márkói Németek és Magyarok 

Baráti Köre idén is megtartotta hagyományos 

nyári kézműves táborát. Az alábbi cikket a 

vezető Fehér Jánosné és Krein Viktória küld-

te az olvasóknak: 
 

„Kézműves nyári tábor! 
 

Kilencedik alkalommal nyitotta ki nyikorgó rá-

csos kapuit a régi kultúrház, hogy egy hétre is-

mét gyerekzsivaj töltse be az udvart és a nagyte-

rem falait. A jó időben több asztal is kiköltözött 

az udvarra. Iringó néninek mindenki örült, le-

gyen az óvódás vagy kisiskolás. Lepkék repked-

tek és kisbékák ugráltak az asztalán szebbnél 

szebb színekben. Tóni bácsi a legnagyobb fa ár-

nyékába menekült, hogy onnan szólaltassa meg a 

PVC csőből készült dudáját. Anett visszaidézte a 

régmúltat, hogy nemezékszereket készített a ki-

csikkel. Andi csuhévirágai azóta is szépen dísze-

legnek otthon a vázákban. Dóri arcfestése az 

idén is a legnépszerűbb volt a kicsik között. A 

nagy melegben akinek elfolyt a festék azt is kija-

vította.  
 

Kedden egészségnap volt Nyakas Krisztával a 

családsegítő munkásságával és Ágota védőnőnk-

kel aki most nem az anyukákkal ismertette meg, 

hogyan kell a kicsiket táplálni, hanem az azóta 

felnövőket ismertette meg az egészséges élettel, 

egészséges ételekkel. 

Szerda egy igazi meglepetés volt mindenkinek. 

Happ János vitte a csapatot hintóval a murvabá-

nyáig és a faluba. Nagy élmény volt a gyönyörű-

en csillogó hintón utazni ahogy a lovak vágtáz-

tak a nagy melegben és mindenki csak moso-

lyogva szállt az utazás után. Nusi néni ügyelt 

arra, hogy nem maradt ki senki sem az élmény-

ből, mert akik az asztaloknál szorgoskodtak azok 

is elmentek egy körre.  

Ezen a délutánon Andi madarai készültek a csuhéból, 

hogy utána képzeletben megreptessük őket, Szilvi 

mágnes figurái  díszelegnek a hűtőkön, Ági, Angi és 

Máté nyakláncai és karkötői csillognak a kislányok és 

anyukákon. 

Idén csütörtökön látogattak el hozzánk a Pannon Vár-

színház művészei Ancsika , Brigi és Csaba. Igazi inter-

aktív mesevilágba kalauzoltak el minket. Megidézték a 

múltat dalaikkal és mosolyogtunk, énekeltünk velük a 

slágerdalokat. 

 

Pénteken Dóri ismét hozta a mesebeli ecsetét, hogy a 

színeket összekeverve varázsoljon királylányokat és 

mesebeli hősöket. Sanyi Sudokura hívta ki az érdeklő-

dőket . Kati olyan ékszereket készített, hogy csodájára 

járt mindenki. Vikinek pedig pótasztal is kellett, hogy 

koronájával a hetet is megkoronázzuk, mert ismét egy 

felejthetetlen hetet töltöttünk együtt. Jövőre a 10. jubi-

leumi hétre pedig várunk mindenkit szeretettel. Mert 

nem maradhat el, hogy a tornácos folyosó ne gyerek-

zsivajtól legyen hangos. 

 

Szeretnénk megköszönni a helyet a tábor lebonyolí-

tásához, a foglalkozások vezetőinek,az uzsonna ké-

szítőknek áldozatos munkáját. A plakát elkészíté-

sét, a Tóniknak a sok jégkrémet,a hintó tulajdono-

sának a segítségét, hogy ez a hét még több élmény-

nyel gazdagította a márkói  gyerekek nyarát. Hart-

mann Antal Polgármester Úrnak , a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztériumnak,  Márkói Önkor-

mányzatnak az anyagi támogatást, mely nélkül nem 

tudtuk volna mindezt megvalósítani. –A Szervezők-

” 

      Krein Viktória 
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Falunap 

 
Az idei évben augusztus 3-án, szombaton tartottuk 

a márkói falunapot. A délelőtt folyamán a már évek 

óta hagyományosan megrendezett programokon ve-

hettek részt a látogatók. A sportpályán utcafoci 

bajnokság zajlott, míg az iskola mögött a pörkölt-

főzés terén mérették meg magukat a jelentkező csa-

patok. Eközben sokan ültek 

le kézműveskedni, sorra 

készültek a szebbnél szebb 

alkotások agyagból, fából, s 

a 3 dimenziós papírkép ké-

szítésének is nagy sikere 

volt. Természetesen a várva 

várt arcfestés sem maradha-

tott el. Cziráky Dóri bűvös 

asztala mellett lufihajtogató 

bohóc leste a gyermekek 

óhaját, s varázsolt nekik kí-

vánságuk szerint kutyát, ma-

darat, virágot és még száz csodát. 
 

Hamarosan megérkeztek a pónik és a légvár is, így 

minden gyermek kedvére válogathatott az izgalmas 

szórakozási lehetőségek között. Délre az ebéd is el-

készült, így a főzőverseny zsűrizése következett. Az 

idei megmérettetésen a Happ Team csapata sze-

rezte meg a 3. helyet, a Violák csapata lett a máso-

dik, és Dőre Bandi és csapata végzett az 1. helyen. 

Az értékelés után az ebéd következett.  
 

A délutáni programok 15 órakor kezdődtek Hart-

mann Antal polgármester úr ünnepi köszöntőjé-

vel, majd egy kedves dalcsokrot hallhattunk a Már-

kói Nyugdíjas Dalkör előadásában. Ezután Balogh 

Zselyke, az áprilisban megrendezett Márkói Járási 

Szavalóverseny egyik győztese adta elő versét, majd 

pedig egy folklórblokk keretében a Márkói Cser-

dülő Néptáncegyüttes csoportjai mutatták be tudá-

sukat. Az egyes táncok közt Kaffehr Zsuzsanna 

énekelt gyönyörű népdalokat. Ezután egy vidám 

orosz darabot láthattunk a Sose Bánd Színjátszó 

Csoport előadásában. A Steixner István Német 

Nemzetiségi Kórus ezúttal egy szép sváb dal mel-

lett magyar népdalokat énekelt Győrfi Judit zongo-

rakíséretével. A Márkói Kamara TehátRum elő-

adásával most is gondoskodott a jókedvről és vi-

dámságról, nagy sikert aratva a közönség körében…  
 

Időközben megtartottuk a délelőtti versenyek hiva-

talos eredményhirdetését, és a díjak átadását is. Az 

utcafoci bajnokságot a Kálvária  utca csapata 

nyerte, a mezőny legjobbja és egyben a gólkirály 

Csapai Péter lett, a 11-es rúgó versenyt Zagyva 

András nyerte, a legjobb kapusnak járó díjat pedig 

Molnár Viktor vehette át.  
 

A délután folyamán Dávid Roland is színpadra lé-

pett, hogy színvonalas produkciójával igazi fergete-

ges koncerthangulatot varázsoljon a kánikulában 

megtikkadt közönség körében, majd a Free Dance 

Tánccsoport dinamikus moderntánc előadása fo-

kozta tovább a hangulatot. Végül 

Vastag Csaba és Halas Adelaida 1 

órás közös koncertje zárta a falunap 

hivatalos programját.  
 

A rendezvény kísérő programjaként 

adománygyűjtést szerveztünk a 

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 

számára „Sütizz az ovisokért!” cím-

mel. Ezúton is köszönjük az akció 

szervezőknek és támogatóknak a sok-

sok segítséget! 
 

Az idei falunapra egy új programmal 

is készültünk vállalkozó kedvű lakótársainknak. A 

Márkó kvíz egy honismereti jellegű vetélkedő, 

melynek kitöltésével mindenki próbára tehette, 

mennyire ismeri valójában szűkebb hazája múltját 

és jelenét. A szervezésben és lebonyolításban nyúj-

tott nagy segítségéért köszönet illeti Nagy Zsuzsát. 

Köszönjük továbbá Krámli Zsuzsanna, Laknerné 

Léber Katalin és Migray Emőd segítségét! 
 

 

Aki ellátogatott a rendezvényre, tanúja lehetett an-

nak a csodának, amely falunkban az utóbbi években 

egyre nagyobb mértékben tapasztalható. Olyan al-

kotó, lokálpatrióta közösségek alakultak, alakulnak 

itt Márkón egyre nagyobb és aktívabb tagsággal, 

akik időt, energiát (olykor pénzt) nem sajnálva, po-

zitívan, vidáman, szorgosan és kitartóan munkál-

kodnak településünkért. Művészeti csoportjaink elő-

adásai olyan színvonalat képviseltek, amire joggal 

lehetünk büszkék, és a közös munka, segítőkészség 

is példaértékű lehet más települések számára. 
 

A fellépők, segítők és résztvevők mellett nagy kö-

szönet illeti a Márkófolt Varrókör tagjait a színpad 

díszítéséért, valamint támogatóinkat, - Enyingi 

Mihály keramikus, Ernyei Péter, Fehér Művek 

Kft., Happ Kft., Hartmann Antalné, Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt., Lichtenstein György-

né, Márkó-Tech Kft., Reál-M Kft., Veszprémi 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár,  „VKSZ” 

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató  Zrt.,  - akik 

nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre ezen a 

színvonalon.  
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Márkó kvíz 2013. 

 
Az idei falunapon először, de remélhetőleg nem 

utoljára, lehetett falunk múltjával, jelenével kapcso-

latos kvízt kitölteni. Nem titkoltan hagyományte-

remtő  szándékkal  állítottuk  össze  a  kérdéseket. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a nagy melegben 

nem kevesen voltak akik vették a bátorságot, ját-

szottak velünk és kitöltötték az első Márkó kvízt. 

Nem bizonyult könnyűnek a feladat, bizonyítja ezt 

az is, hogy 13+1 találat nem született. A legjobb 

eredmény  13  találat  volt,  ami  a  Kamara 

TehátRum név alatt tippelőtől érkezett. A második 

helyezett is színjátszó körökből került ki, „Dőre 

Bandi” személyében, 12 helyes megoldással.  A 

harmadik helyen holtverseny alakult ki Kovács 

Józsefné és Csóka Imréné között 11 helyes tippel.  
 

Köszönjük a részvételt mindenkinek. Aki kíváncsi 

rá, melyik kérdésnél hibázott, a hivatalban vissza-

kaphatja a kitöltött feladatsorát. A helyes megoldá-

sok pedig a következők: 
 

MÁRKÓ KVÍZ 
 

1. Melyik négy puszta tekinthető községünk ősé-

nek? 

1: Bere, Szentmárk, Endréd, Mesteri 

2: Márkó, Mesteri, Menyeke, Bere 

x: Menyeke, Szentmárk, Endréd, Bere 
 

2. Hány élőlény található Márkó címerében? 

1: 1 

2: 3 

x: 2 
 

3. Hány méter magas Márkó legmagasabb pont-

ja? 

1: 410 m 

2: 510 m 

x: 610 m 
 

4. Mennyi idős a falu legidősebb lakója? 

1: 87 

2: 91 

x: 93 
 

5. Kiről nevezték el az énekkart? 

1: egy hajdani plébánosról 

2. egy volt elöljáróról 

x: egy volt tanítóról 
 

6. Milyen stílusú a márkói Kálváriatemplom? 

1: reneszánsz 

2. barokk 

x. klasszicista 
 

7. Mekkora a falu kiterjedése? (Bel- és külterület 

összesen.) 

1: 500-1.500 ha 

2: 1.500-2.500 ha 

x: 2.500-3.500 ha 
 

8. Hányszor nyerte meg eddig a megyei bajnok-

ságot Márkó focicsapata? 

1: egyszer sem 

2: háromszor 

x: hatszor 
 

9. Ki van a márkói templom oltárképén? 

1: Árpád-házi Szent Erzsébet 

2. Szent Márk 

x. Szent László király 
 

10. Németország melyik területének a zászlaja 

sugallta a márkói zászlót? 

1: Würtenberg 

2. Szászország 

x: Bajorország 
 

11. Melyik a márkói utcanevek helyes felsorolása? 

1: Petőfi, Vasút, Hársfa, Rózsafa, Mesteri, Bakonyi, Kő-

hát, Vadvirág, Orgona, Búzavirág, Pipacs, Viola, Ibolya, 

Hóvirág, Iparos, Malom 

2: Petőfi, Vasút, Hársfa, Rózsafa, Mesteri, Bakony, Kő-

hát, Vadvirág, Orgona, Búzavirág, Pipacs, Viola, Tátika, 

Ibolya, Hóvirág, Iparos, Malom 

x: Petőfi, Vasút, Hársfa, Rózsafa, Mesteri, Bakonyi, Kő-

hát, Vadvirág, Orgona, Búzavirág, Pipacs, Viola, Ibolya, 

Hóvirág, Iparos 
 

12. Voltak-e francia katonák Márkón? 

1: Napóleon idejében hódítóként 

2: az első világháború idején hadifogolyként 

x: soha 
 

13. Mi a Csatártól Márkóig terjedő hegyvonult 

részeinek pontos neve? 

1: Csatár-hegy, Malom-hegy, Vár-hegy, Menyeke-puszta 

2: Csatár-hegy, Kút-völgy, Vár-hegy, Menyeke-puszta 

x: Csatár-hegy, Ördög-szikla, Vár-hegy, Menyeke-puszta 
 

13+1: Az 1700-as évek végén milyen állat támadta 

meg a Kálvária-dombon dolgozó szántó ökröket? 

1: farkas 

2: hiúz 

x: medve 

 

Nagy Zsuzsa 
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SÜTIZZ AZ OVISOKÉRT 

 

A 2013-14-es nevelési évben a gyermeklétszám emelkedésére, il-

letve a hatályos rendelkezésekre tekintettel, a Márkói Német Nem-

zetiségi Óvoda három csoportban fogadja a gyermekeket.  

Az intézmény eddig használt két csoportszobája otthonosan beren-

dezve, jól felszerelve várta az óvodásokat. Célunk, hogy a harma-

dik terem is hasonlóképpen kellemes hangulatú, barátságos legyen 

a kis lakók számára. E célok megvalósítása azonban nem kevés 

anyagi áldozatot kíván. 

Szülői értekezleten merült fel az adománygyűjtés ötlete, mely hála 

Bere Viktória kezdeményezésének és szervezésének, a falunap ke-

retein belül megvalósulhatott. Az adománygyűjtést a „Sütizz az 

ovisokért!” szlogennel hirdettük, hiszen szerettük volna valamilyen 

módon meghálálni az önzetlen segítséget az óvoda bútorozásához, 

pénz összeget adományozóknak. 

A kánikula ellenére, nagymamák és édesanyák fáradságot nem kímélve álltak a tűzhely mellé és készítették 

a finomabbnál finomabb süteményeket, így óriási választékból kínálhattuk a jótékonykodókat.  A Szabadi 

Szikvíz Kft. szódát ajánlott fel az akcióhoz, így a sütemények után gyümölcsszörppel csillapíthatták szom-

jukat kicsik és nagyok. A veszprémi Tini Cukrászda egy 16 szeletes torta felajánlásával segítette az ado-

mánygyűjtést. 

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, süteménnyel illetve bármilyen összegű ado-

mánnyal hozzájárultak a harmadik csoportszoba felszereléséhez. 

Külön köszönet illeti a szervezésben és lebonyolításban is oroszlánrészt vállaló Bere Viktóriát, Polányiné 

Lénárt Katalint, Szalai Norbert vállalkozót, aki a már elkészült bútorok szállításáról gondoskodott. 

Márkó lakossága bebizonyította, hogy a jó ügyért össze tud fogni, hiszen minden várakozást felülmúlt a 

„Sütizz az ovisokért” végeredménye! 

 

Fenyvesi Andrea 

intézményvezető *Az adománygyűjtő akcióra hozott süteményes tányérok, tálcák, dobozok átvehetők 

Márkófolt Varrókör őszi tervei 
  
Szeptember 13-án pénteken 17 órakor kezdő varrók részére megkezdődnek a foglalkozások, és kétheten-

te  péntekenként újdonságokat  tanulhatnak. (A következő szeptember 27.). Karácsonyra a kitartóak  saját 

készítésű bevásárló táskával lephetik meg szeretteiket.  

 

A haladó foltvarrók szintén kéthetente találkoznak. Október 4-től pénteken 5 órától. Ezt követően ok-

tóber 18-án. Első alkalommal a Balatoncsicsói táborban tanultakat adjuk tovább az  itthon maradt társaink-

nak. 

 

Szeptember 28-án szombaton A Foltvarró CÉH Budapesten közös varrást szervez, vonattal tervezzük a 

részvételt. 

 

Szívesen és szeretettel várjuk az érdeklődőket. Migrayné Gabi (migraygabi@gmail.com vagy 06/20/482 

5754  elérhetőségen 

 

Migray Emődné 

* * * 

mailto:migraygabi@gmail.com
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II. Márkói Cserdülő Népzenei  

és Hagyományőrző Tábor 
 

Az idén augusztusban 2. alkalommal vehettek részt 

a gyermekek a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesü-

let nyári napközis táborában. A tavalyihoz hasonló-

an most is rengetegen jelentkeztek az 1 hetes ka-

landra, melynek helyszínét ismét a Márkói Római 

Katolikus Egyházközség biztosította számunkra. A 

résztvevők nagy része a márkói néptáncos gyerekek 

soraiból került ki, s a fennmaradó helyekre nagy 

volt a túljelentkezés. Végül 41 gyerekkel kezdtük 

meg a hetet. 
 

Az augusztus 5-10-ig tartott táborban délelőttönként 

általában táncoltak és kézműveskedtek a gyerekek. 

Hétfőn a Márkófolt Varrókör tagjai látogattak el 

hozzánk, és segítségükkel szebbnél szebb tolltartó-

kat készítettünk. Ez alatt a táborozók másik része 

Steigerwald Zsolt porcelánműhelyében tehetett láto-

gatást, bepillantást nyerve a porcelánkészítés rejtel-

meibe. A gyerekek maguk is korongoztak, csészéket 

formáltak, majd pedig a porcelánfestést is kipróbál-

hatták. A lázas munka ebéd után is folytatódott. Vé-

gül csapatokat alakítottunk, s megkezdődtek a vizes 

vetélkedők Kissné Cservenyák Judittal, melyek so-

rán senki sem maradhatott szárazon… 
 

Kedden Szentgálra utaztunk, hogy betekintést nyer-

jünk a közeli település rendkívül gazdag népi kultú-

rájába. Reggeli érkezésünket követően a tájházhoz 

sétáltunk, melyet Tamás Károlyné Kiss-Tóth Vilma 

néni, a Magyar Kultúra Lovagja, a Juhászok a Ba-

konyban c. könyv szerzője mutatott be a gyerekek-

nek. Közben megérkezett Tóth Dénes is 

lovaskocsijával, izgalmas kalandokat ígérve a vál-

lalkozó kedvű táborozóknak. A délelőtt folyamán a 

kocsikázás mellett kézműves programok várták a 

gyerekeket a tájház udvarán. A nemezelés során 

gyönyörű tulipánok és labdák készültek Tamásné 

Erzsike és Tóthné Berki Rózsa segítségével, majd 

Szabó István, népi ipar-

művész a fafaragás rej-

telmeibe vezette be kis 

tanítványait. Végül kelle-

mesen elfáradva és far-

kaséhesen ballagtunk le a 

napközi épületébe, ahol 

finom ebéddel vártak 

bennünket. A napi prog-

ram szervezésében és 

lebonyolításában Somlai 

Veronika, szentgáli mű-

velődésszervező és 

könyvtáros volt nagy segítségünkre. 
 

Szerda délelőtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének dolgo-

zói, Hauckné Pálinkás Krisztina és Donátné 

Kristófik Ágnes látogattak el táborunkba, akik a 

korösszetételnek megfelelő egészségmegőrző fog-

lalkozást tartottak a gyerekeknek, miközben a csapat 

másik része Sancival táncfoglalkozáson vett részt. 

Délután kézműveskedtünk és játszottunk sokat. Volt 

gyöngyfűzés Rédlingné Karikó Ilona és Torma Jo-

zefina segítségével, vicces játékok Sancival, színe-

zés, és természetesen locsolkodás minden mennyi-

ségben. 
 

Csütörtökön a re-

kordhőség ellenére 

újabb kalandokra 

vállalkoztunk. A 

szomszédos Bánd 

természeti és kultu-

rális látnivalóit cé-

loztuk meg egy dél-

előtti kirándulás 

keretében. A szülők 

és a csapatvezetők 

segítségével termé-

szetesen óriási víz-

készletekkel felvér-

tezve vágtunk útnak. A túrát hősiesen bírta a csapat 

apraja-nagyja. Útközben volt fürdőzés, vízicsata, 

majd meghódítottuk az Essegvárat is. Egy kis pihe-

nő után csapatonként indultunk az Essegvár alatti 

barlangba, hogy zseblámpáink segítségével megta-

láljuk az ott elrejtett kincseket. A nagy kalandok 

után ismét fáradtan és éhesen érkezett a csapat a 

Márkói Csárdába, hogy a finom ebédtől új erőre 

kapva folytathassuk programjainkat. Ezen a délutá-

non a tábor emblémájával ellátott pólókat festettünk. 

Csütörtök este vidám gyermekzsivaj töltötte be is-

mét a tábort, s egyre másra emelkedtek a színes sát-

rak is az udvaron. Az idei év-

ben ugyanis egy „ott alvós” na-

pot is szerveztünk az iskolás 

táborlakóknak, hogy ezáltal ré-

szük lehessen a táborozás esti 

programjainak különleges han-

gulatában is. Sötétedéskor tá-

bortüzet raktunk, szalonnát sü-

töttünk, majd játszottunk, éne-

keltünk… végül éjszakai túrára 

indultunk, melynek végén róka-

vadászat kezdődött sok-sok 

édes finomság után. 



8 

Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

Ezúton köszönjük a szülőknek a bizalmat és a sok 

finom süteményt ill. gyümölcsöt, a tábor szervezé-

sében és lebonyolításában résztvevők segítségét, 

Kissné Cservenyák Judit, Rédlingné Karikó Ilona, 

Dodog Anett, Nagy Alexandra, Polányi Petra és 

Tóth Bálint egész hetes odaadó munkáját, a Márkói 

Római Katolikus Egyházközségnek a plébánia 

használatának lehetőségét, valamint támogatóink-

nak, Márkó Község Önkormányzatának, az Igaz-

ságügyi és Közigazgatási Minisztériumnak és Hart-

mann Antal polgármester úrnak az anyagi támoga-

tást, mely nélkül a tábor nem valósulhatott volna 

meg ezen a színvonalon. 

 

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 
 

 

Az éjszakai buli után meglehetősen fáradtan indult 

a péntek, de már érezhető volt az igazi tábori han-

gulat. Reggel megérkeztek a lovak, s a gyerekek 

nagy örömére egész délelőtt maradtak is, így min-

denki kedvére lovagolhatott Varga László, Tóth 

Kristóf, Tóth Bálint, Bene Gergő és Polányi Luca 

segítségével. Délután kézműveskedtünk. Gyönyörű 

szalmadíszes csatok készültek Vojtsné Szabó And-

reával, s a gyöngyfűző asztalnál is sorra készültek a 

szebbnél szebb alkotások. Hamarosan eljött azon-

ban a táborzáró buli ideje, melyen kihirdettük a csa-

patverseny eredményét és kiosztottuk a jól megér-

demelt díjakat, majd pedig hangszerbemutató és 

táncház következett a Magyarhang Népzenei Együt-

tes közreműködésével. 

 

A tábor családi napján, szombaton sajnos nem ked-

vezett nekünk az időjárás, hiszen borongós, esős, 

hűvös időnk volt. Ennek ellenére sokan vették a bá-

torságot, és nekivágtak az utazásnak. Eredetileg ti-

hanyi gyalogtúrát terveztünk hajókázással és kisvo-

natozással, melyből a hajózást a viharos Balatonon 

végre is hajtottuk, a többire azonban már nem mer-

tünk vállalkozni. Helyette a Levendula Oktatóköz-

pont interaktív kiállítását tekintettük meg, majd él-

ményjáték következett a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park által működtetett látogatóközpontot körülvevő 

öko játszótéren. Onnan hazafelé vettük az irányt. 

Útközben végig énekeltünk, az 1 hetes népzenei 

tábor méltó lezárásaként. 

 
Továbbra is minden márkói lakos 10% kedvez-

ményre jogosult a nem akciós árakból, illetve a 

javítási és kölcsönzésből díjakból! 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

