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XXII. évfolyam 1. szám                               2015. január 
 

H I R E K 
  
 

Márkó Község Önkormányzata 2015. január 

20-án tartott testületi ülésén döntött az 

adósságmentes gazdálkodásért tavaly az 

államtól kapott 20 millió forint fennmaradó 

részének (4,683 millió forint) 

felhasználásáról. Az összeget az eredeti 

terveknek megfelelően a közösségi házunk 

színpad mögötti, hátsó részének kiépítésére 
fordítjuk a keretből kivitelezhető mértékig. A 

munkálatokat jövő héten megkezdjük a 

nyertes árajánlatokat beadó vállalkozók és az 

önkormányzat dolgozóinak és 

közmunkásainak közreműködésével.  

 

Az idei év első fejlesztéseként a Petőfi és 

Vasút utca kereszteződésénél található I. 

világháborús emlékmű körbekerítéséről 
gondoskodtunk 600 db fagyal elültetésével.  

Az időjárás enyhülésével megkezdjük a Viola 

utcai 110 m-es járdaszakasz kiépítését.  

 

Az előzőekben említett munkálatokkal 

párhuzamosan tervezzük a stációk felújítását, 

rendbetételét, melynek költségeihez 

felhasználjuk a Márkó Fejlesztéséért 

Alapítvány számlájára, erre a célra befizetett 

56 ezer forintot, illetve várjuk a további szíves 

felajánlásokat a következő számlaszámra: 

10104820-09877660-00000003. 

 

A Kőhát utcai csapadékelvezetés megoldása is a 

terveink között szerepel, igyekszünk mielőbb sort 

keríteni a megvalósítására. 

 

Hartmann Antal 

polgármester 

 

A 2015. évi időközi országgyűlési választások előtti lakossági fórumok 

Márkó, Kálvária u. 6. (Kulturális központ) 
 

2015. február 3. 18.00 – Dr. Némedi Lajos, a FIDESZ-KDNP jelöltje 

2015. február 10. 17.00 – Dr. Bősze Ferenc, független jelölt 

2015. február 17. 19.00 -  Varga-Damm Andrea, a JOBBIK jelöltje 

 

Kérjük, támogassa a márkói civil szervezeteket adója 1 %-val! 
 

Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19 

Márkó Fejlesztéséért Alapítvány adószáma: 19259855-1-19 

Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19 

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület adószáma: 18285044-1-19 

Márkói Kamara TehátRum Egyesület adószáma: 18034886-1-19 

Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesület adószáma: 18928592-1-19 

Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19 

Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület adószáma: 19383406-1-19 

 

Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük! 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 
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* * * 
 

Emlékezés 
 

Emlékezzünk, azokra a márkói lakosokra és 

családjaikra, akiknek 1948. január 13-án el 

kellet hagyni falujukat, ahol születtek, éltek és 

dolgoztak. 

Január 13-án szentségimádás volt a 

templomban, amelyen még részt vettek, majd 

szekerekre rakták a batyujukat (50kg ruha, 

élelem), indultak a herendi állomásra, és 

onnan 14-én az ismeretlenbe… 

A kitelepített márkói családok többsége a 

leendő NDK területén találta magát, ahol a 

„hazaáruló svábból” „magyar cigány” lett. A 

családok egy részének még idejében sikerült a 

szovjet zónából távozni, ma Németországon 

és Ausztrián kívül Ausztráliában és az 

Egyesült Államokban is élnek márkói 

származású személyek leszármazottai. 

 

A ki- és áttelepítés Márkó 1941-es lakosságának 

62,4 százalékát érintette. 

Ez volt a falu legszomorúbb napja, hiszen 

családokat szakított szét és vitt ez ismeretlenbe. 

 

 Szabó Gyula 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő 
 

 

 

 

 

 

Márkófolt Varrókör Egyesület 
 

Értesítem az Egyesület tagjait, hogy éves 

közgyűlésünket 2015. január 30-án, 

pénteken 17 órakor tartjuk a 

könyvtárban. 

 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2014. év munkájáról, 

pénzügyi teljesítésekről 

2./ A módosított alapszabály ismertetése 

3./ Az idei év programjainak 

megbeszélése 

4./ Vegyes ügyek, javaslatok 

 

Kérem az egyesület tagjait, hogy a 

határozatképesség biztosítása érdekében 

minél nagyobb számban jelenjenek meg! 

 

Tisztlettel: 
 

   Migray Emődné 

  elnök 

 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

Január 24-én Veszprémfajszra megyünk menetrend 

szerinti autóbuszjárattal, amely 13.38-kor indul 

Márkóról és 14.10-kor Veszprémből 

Veszprémfajszra. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ebben az 

évben is meghirdette nyugdíjasok részére 

kedvezményes üdülési és fürdő belépési 

lehetőségét.  

A pályázaton azok a nyugdíjasok vehetnek részt, 

akik betöltötték a 60. életévüket, és a nyugdíj 

összege nem érte el a 147.000 Ft-ot. Eddig 16 

személy pályázatát küldtük el. Február 9-ig lehet 

még pályázni. Az adatlapok kitöltésében és 

elektronikus beküldésében szívesen segítünk. 

Legközelebbi összejövetelünk február 4-én lesz 16 

órakor. 

Elnökség 
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Christkindl vándorkiállítás Márkon 

 

Ismét véget ért egy év. Az év végi 

eseményekről szeretnék röviden 

megemlékezni, hiszen a karácsonyi 

ünnepekhez kapcsolódva a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat két feladatot is 

támogatott. 

A Christkindl vándorkiállítás az idei év végén 

Márkóra ért. A kiállítás az őseink által épített 

plébánia épületében került megrendezésre. A 

régi falak itt találkoztak az őseink által hozott 

hagyománnyal. Ahhoz, hogy a kiállítás itt és 

ilyen módon megvalósulhatott, köszönetemet 

szeretném kifejezni Vasáros József kanonok 

úrnak és a Márkói Római Katolikus 

Egyházközségnek. 

A kiállítás megnyitójára elfogadták 

meghívásunkat a környező települések 

polgármesterei, nemzetiségi önkormányzatok 

elnökei, Dr. Albert Vendel a VMNÖK elnöke 

és sok helyi és vidékről érkezett vendég. 

Pataki Mihály köszöntő szavai után Pál 

Gyuláné Erzsi ismertette a Christkindl 

hagyományának történetét és a szereplők 

feladatát. A két Christkindl csoport együtt 

mutatta meg felkészülésének eredményét. 

Folytatásként a vendégek megtekintették a 

kiállítást, a hét település eltérő, de csodálatos 

viseleteit és kiegészítő kellékeit. 

A házigazdák házi készítésű süteménnyel, teával 

és forralt borral kedveskedtek a résztvevőknek. 

A megnyitót követően még két hétvégén volt 

nyitva a kiállítás, folyamatos felügyelettel. A 

felügyeletért köszönet illeti Kovácsné Józsefné 

Mártit és Szivákné Erzsit, akik felvállalták a 

hétvégi feladatot. 

Szeretném köszönetemet kifejezni a 

szervezőknek, közreműködőknek, segítőknek. 

Köszönjük a Christkindl viseletbe öltözetett 

babákat Magasházi Jánosné Bözsi néninek, 

Hartmann Antalné Erzsinek, hogy ezekkel is 

színesebbé tudtuk tenni a kiállítást. 

A tablóállványokat a Veszprém Városi 

Művelődési Központtól, az öltöztetéshez 

használt próbababákat a Táncsics Mihály 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumtól 

kaptuk. Köszönjük. 

Köszönjük a falu lakosságának a részvételt, 

mellyel hozzájárult a kiállítás sikeréhez, 

megerősítve minket, hogy érdemes és kell is 

foglalkozni hagyományainkkal. Nagy öröm volt 

számunkra, hogy a kiállítást a márkói óvodások 

és a veszprémi Botev iskola tanulói csoportosan 

meglátogatták. 

Végezetül: 

Örömökben és sikerekben gazdag új esztendőt 

kívánok mindenkinek magam és a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat nevében. 

  

Christkindl 2014-ben 

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is 

megjelentek karácsonykor a Christkindl viseltbe 

öltözött lányok, hogy vigyék a hírt, megszületett 
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a Kisjézus. A karácsony igazi ünnepét a 

várakozás végét, csúcspontját tették 

színesebbé és ünnepélyesebbé. A felkészülés, 

már jóval korábban elkezdődött, és a kitartó 

próbák alakították egységessé és széppé a 

„fellépéseket”. Az idei felkészítést nagy 

odaadással kitartással a korábbi évekhez 

hasonlóan Pál Gyuláné Erzsi végezte. A 

felkészüléssel és a felkészítéssel járó munkát 

és fáradtságot szeretném megköszönni a 

felkészítőnek, a szülőknek és a lányoknak, 

akik december 24-én egész nap járták a falut, 

majd az éjféli misén még egyszer hallhattuk 

énekeiket. Bízom benne, hogy jövőre is 

várhatunk, hallhatunk és láthatunk benneteket. 

A felvételek a kiállítás megnyitón készültek, ami 

egyúttal talán főpróbának is tekinthető. 

  

Szabó Gyula 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő 

 

      * * * 
 

 

Mindenki Karácsonya 
 

2014. december 20-án tartottuk településünk 

közös karácsonyi ünnepségét. A rendezvény 

kezdetén Somogyi József előadásában 

hallhattuk Bernath William Karácsony című 

versét. Ezután Hartmann Antal polgármester 

úr köszöntötte az egybegyűlteket, méltatva az 

ünnep fontosságát, és kívánva mindenkinek 

szeretetben gazdag meghitt, boldog 

karácsonyt. 

A továbbiakban a veszprémi Gasztroker 

iskola 11.a osztályos tanulóinak vidám, táncos 

műsorát láthattuk, majd Fülöp Erika: Az 

ezüstfenyő és a csillag című meséjét 

hallhattuk Somogyi József előadásában. Őt 

Kaffehr Zsuzsanna követte a színpadon egy 

gyönyörű Fridrich Händel áriával, Onoferné 

Kecskés Judit zongorakíséretével. Végül a 

Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes népes 

csapatának közös betlehemes játékát láthatta a 

közönség, melynek végén Szabó Sándor 

elszavalta Ady Endre Karácsony című versét. A 

műsort gyertyagyújtással és közös énekkel 

zártuk.  

A színpadi előadásokat követően feldíszítettük a 

falu karácsonyfáját, majd pedig kötetlen 

program vette kezdetét, forralt bor, tea, házi 

készítésű sütemények fogyasztása mellett.  

 

Ezúton is köszönjük a rendezvény segítőinek és 

résztvevőinek, hogy munkájukkal, sütemény-és 

egyéb hozzájárulásukkal, valamint jelenlétükkel 

emelték a program színvonalát.  

 

 

 

 

 

 

 

Megnyílt!  
Női-, férfi-, gyermekfodrász 
 

Belloni Andrea 

06-20/530-1648  
 

Nyitva tartás:  
hétfő-szerda-csütörtök: 8-17 óráig 

kedd-péntek-szombat: telefonos egyeztetéssel 
 

Szeretettel várom régi és új vendégeimet! 
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Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 

2015. január 31-én, szombaton  

15.00 órai kezdettel Márkón, 

a közösségi teremben (Kálvária u. 6.) rendezendő 
 

farsangi buliba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Fánkot, Süteményt, ropogtatni valót szívesen fogadunk! 

 
 

 

 

 

 

* * * 

 
BÁL AZ ÓVODÁSOKÉRT 

 

Február 7-én, szombaton 18 órai kezdettel 
a szülői munkaközösség és az óvoda dolgozói 

bált szerveznek, melynek a gyönyörűen 

megújult közösségi terem ad helyet. Így 

igazán kulturált körülmények várják a 

szórakozni, táncolni vágyókat. 

Rendhagyó módon a bál előtt közel két órás 

program vár mindenkit, aki támogatni 

szeretné az óvodát. Elsőként a Senkiföldje 

zenekar koncertjét hallgathatjuk, majd a 

Márkói Kamara TehátRum előadása 

szórakoztatja a közönséget, végül az éjszakai 

mulatsághoz a Free Dance tánccsoport csinos 

hölgytagjai adják meg az alaphangulatot.  

A bálban Nyári László zenekara, a 

Sommerband gondoskodik a talp alá valóról. 

Tombolasorsolás, továbbá az óvónők és dajka 

nénik meglepetés műsora színesíti majd az 

éjszakát. 

Belépőjegyek és támogatói jegyek az óvodában 

vásárolhatók, de tombolatárgyak felajánlását is 

szívesen fogadjuk 

A bál bevételét természetesen arra fordítjuk, 

hogy az óvodások környezetét szebbé, jobbá 

tegyük. 

Szeretettel várunk mindenkit egy jó hangulatú 

kellemes estére! 

 

Fenyvesi Andrea 

intézményvezető 
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Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

