
 

XVIII. évfolyam 8. szám                                    2011. augusztus 
 

H I R E K 
  

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én, szerdán tartotta 

ülését, melynek első napirendi pontjaként az önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetésének 

módosítását és beszámolóját fogadta el. 

A tervezett szabadidőpark finanszírozásának módjáról, s a beruházás pályázati úton történő 

elindításáról egyelőre nem született döntés.  

Ezután az Orvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat épületének 2011. szeptember 1-ére kitűzött 

átadásáról, s a beruházás költségvetéséről kaphattunk felvilágosítást. 

A továbbiakban az iskola fűtése körül alakult ki a legnagyobb vita. Itt néhány civil szervezet illetve 

csoport jelenlévő képviselője is kinyilvánította véleményét, de a kérdést, miszerint az utóbbi 

években közösségi házként egyre nagyobb kihasználtsággal működő iskolaépületének rendkívül 

magas fűtésköltségét vállalja-e még az idei télre az önkormányzat, vagy pedig más alternatívát 

keres a következő néhány hónap rendezvényeinek helyszínéül, egyelőre nem sikerült megoldani. 

 

Ezúton köszönjük Fehér László Úrnak, hogy a Fehér Művek kerítését a polgármester úr kérésére a 

játszótérhez igazította, s így az teljes mértékben beleillik a környezetbe. 

 

 

* * * 
 

„Vedd meg, nevezd el, ültesd el!”  
 

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy önkormányzatunk a játszótér társadalmi 

összefogással történő fásítása érdekében akciót indít, melyen kedve szerint bárki részt vehet. 

Összesen 14 fa elültetésére van szükség, melyek fajtájával kapcsolatos információkat, és az 

ültetéshez szükséges minden segítséget az önkormányzat biztosítja. Jelentkezni és érdeklődni lehet 

ügyfélfogadási időben a Hivatal épületében a polgármester úrnál.  

 

* * * 

 

Tisztelt Stáció Közműberuházó Víziközmű Társulat! 
 

Értesítem a tulajdonostársakat, hogy a gyűjtő utakra kiírt pályázaton az idei keret elfogyott. A 

márciusban újra kiírásra kerülő pályázaton remélhetőleg nagyobb eséllyel tudunk részt venni. A 

beruházásra az árajánlatokat megkértük, a kivitelezési költségek várható összege 80 millió forint 

lesz. A támogatás a beruházás értékének 90 %-a. A 10 % önrész a Stáció Közműberuházó 

Víziközmű Társulat számláján rendelkezésre áll. 

 

        Hartmann Antal 

polgármester 

   Stáció Víziközmű Társulat elnöke 

      

  

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

 

 



KÖZLEMÉNY 
 

A nagycsaládosok –akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban- 

kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, ha kérelmüket 2011. szeptember 30-

ig eljuttatják a bejelentett lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük szerint illetékes Magyar 

Államkincstár Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla másolatával 

igényelhető. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül 

annak kell benyújtania, akinek a nevére a számla szól. 

Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint letölthető a 

Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságtól és 

a gázszolgáltatóktól is. 

A kedvezménnyel összefüggő kérések megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, 

illetve a Call Center (06/1/452-2910, 06/30/344-0045, 06/70/460-9005, 06/20/881-9535) 

munkatársai rendelkezésre állnak. 

 * * *  Magyar Államkincstár 
 

 

““Aki szeretettel ölt tűjével öltést öltés után, 

Szeretete kinccsé válik, tűje arannyá.” 
 /Móra Ferenc/ 

  

Van igazság ebben az idézetben. Örömmel újságolom a hírt, hogy Szalai Enikő az angliai 

birminghami kiállításra küldött pályamunkája II. helyezést ért el. A vásári vigasság témakörre 

Enikő magyar táncospárt varrt. 

A Berényfolt Foltvarró csoport Családi kör pályázatán Jászberényben ketten vettünk részt. Enikő 

“magiszter” különdíjat kapott.  Itt személyesen vehette át a díjat. Reméljük, hogy  pár év múlva egy 

angliai utazás során személyesen is megismerheti a nemzetközi mezőnyt. Itthon is bemutatjuk a 

pályamunkákat, amint visszakapjuk. A Családi kör kiállítás országos körútra indul, valószínűleg 

Veszprémben is látható lesz. 
  

Ezúton szeretném meghirdetni a KEZDŐ FOLTVARRÓ tanfolyamot 8 x 2 órában, csütörtöki 

napokon 18,30-20,30. Első foglalkozás várhatóan október 13. Karácsonyra már saját készítésű 

ajándékok is lesznek.  Jelentkezés  szintén csütörtökönként 17 órától az új iskola nemzetiségi 

termében. 
  

Migray Emődné 
 

Nyugdíjas Klub hírei 
  

Július 15-i kirándulásunk a Fővárosi Nagycirkusz előadására nagyon jól sikerült. A műsor valóban 

a címnek megfelelően káprázat és csoda volt felnőttek és gyermekek számára is. 

Augusztus hónapban nem tartottunk klub összejövetelt, legközelebb szeptember 5-én 17 órakor 

találkozunk. 
Az Ópusztaszeri vonatos kirándulásra nagyon szép számmal jelentkeztek klubtagjaink, akiknek a 

nyugdíjas klub átvállalta az Emlékpark belépő árát. A kirándulás szeptember 24-én lesz kb. 5.30 

perckor. 
 
  

                                                                                                                      Nyugdíjas Klub 

                                                                                                                      vezetősége     

TOVÁBB SZÉPÜLT A KÁLVÁRIA ……! 
 

A Stációk meszelése tavasszal megtörtént, amiről tájékoztattuk a falu lakosságát, és augusztus első 

hetében pedig megvalósult a feliratok felújítása is, hogy augusztus 7-én 

még méltóbb környezetben celebrálhassa (celebrálta) a kitelepítettekért a 

szent misét a kápolnában Vasáros József kanonok úr.  A kitelepítettek és 

helyi lakosok 1991-ben újították fel a kápolnát és a stációkat. 

A feliratok újításához a festéket a Végkő Kft. biztosította, aki tanácsával is 

segített. 

Köszönjük Áginak, Dórinak, Otinak és Zsuzsinak az ügyes kezű munkáját. 
 

 

 a Szervezők (lejegyezte: Krein Viktória ) 

http://www.allamkincstar.gov.hu/


Szent István után 
 

A nyár lassan véget ér.  A sötétség már 8 óra körül kezdi körülvenni a tájat. Fel kell 

kapcsolni a villanyt hamar bent. Egy kattintás és világos lesz. De ez így van-e a fejekben is? Elég-e 

egy kattintás?  Elég-e egy észérv? Vagy ragaszkodunk kényelmes, jól bejáratott, romantikus – netán 

a valóság talajától elrugaszkodott – de azért kellő melldöngetéssel igaznak ható féligazságainkhoz? 

Szembe merünk-e nézni tévedéseinkkel? Működik-e a gerincünk? Tudjuk-e még a sorrendet? 

Tudunk-e még tisztán élni? Akarunk-e még tisztán élni? Egyáltalán érdemes tisztán élni? 

A televízió, a rádió, az újságok könnyed hazugságokra akarnak minket rávenni. Éljük édesen 

az életet és ne törődjünk semmivel. Akinek van miből, az fogyasszon, akinek nincs miből, az 

vegyen fel hitelt és úgy tegye boldoggá magát a fogyasztás örömével. Gyarapodjunk, birtokoljunk. 

Éljünk, létezzünk, hiszen lenni egyet jelent a tulajdonlással. Akinek nincs az nincs, nem létezik. 

Vedd meg ezt, edd meg még azt is. Meddig fokozható a tempó? Szédületes a világ. 

De vajon egyenlő-e a test a ruhával, az ember azzal, amit megeszik? Jaj annak, akinek erre a 

kérdésre csak egy igen futja válaszul. A ruha elszakad, az ennivaló elfogy, de az éhség újra látogat 

mindenkit. S a hideg nem csak kívülről érkezhet.  

Szent István országot adott népének. Földet, ahol megteremhet a mindennapi élet – a 

gabona. Földet, ahol felépítheti a házát. Törvényt, ami megvédi és segíti eligazodni a világ 

dolgaiban. Igazi államfő volt. De adott még valamit népének, mert atyja is volt minden egyes 

magyarnak. A legnagyobb dolog, amit tőle kaptunk a hit.  

A hit pedig palástja a nemzetnek és ékesség a király koronáján, mert általa élet, békesség, 

szeretet és egyenlő gyarapodás köszönt a nemzetre. Az igaz hívő ismeri a mértéket, nem tart igényt 

többre, mint ami szükséges, megosztja azt, amije van, azzal, akinek szüksége van rá. Nem 

kényszerből cselekszik, hanem Krisztus tanítása iránti elkötelezettségből. Így veszi ki részét a világ 

folyásából, egyszerűen és hűséggel, naponta hálát adva teremtőjének, maga is részévé válván a 

teremtés dicsőséges művének. 

Világrendek és gazdasági struktúrák buktak az eltelt kétezer év során. Szent István egy ezer 

éves rendet adott nemzetének. Azóta eltelt újabb ezer év. Ez a rend, ez a tanítás semmit sem 

veszített érvényéből. Az ember viszont annyit veszít emberségéből, amennyire ettől a tanítástól 

eltávolodik. A nemzet annyit veszít nemzetségéből, amennyire figyelmen kívül hagyja Szent István 

iránymutatását.  

A nemzet pedig családokból áll, melyben felelős, megfontolt atya, szerető, gondoskodó anya 

és szófogadó, tisztelettudó gyermekek vannak. Első uralkodónk ebből is mértéket adott minden 

egykori és mai magyarnak. Ha érvényesül családjainkban Szent István – Boldog Gizella – Szent 

Imre szülő-gyermek modellje, nemzetünk újra virágozni fog. Ha nem, akkor nincs remény. 
 

Kiss György 

Így zajlott… 
 

Hittan tábor 
 

Az elmúlt 2 hétben a márkói templom melletti plébánia épülete és 

környéke vidám gyermekzsivajtól volt hangos. A csaknem 40 

veszprémi és márkói gyermek Antal Ilona kántor vezetésével és 

néhány tettrekész középiskolás fiatal segítő gondoskodásával 

hittantáborban vett részt. A kicsik minden reggel negyed tízre 

érkeztek, és délután négyig maradhattak a táborban, ahol sokat 

énekeltek, játszottak, labdáztak, rajzoltak, filmeket néztek, 

lovagoltak, stb. A gyermekek ott tartózkodása ingyenes volt, 

mégis minden délben meleg étel került az asztalra, és persze a desszert sem maradt el soha. A nénik 

főzték a konyhában az ebédet, szülők, nagyszülők pedig minden nap finomabbnál finomabb 

süteményekkel, gyümölccsel, jégkrémmel és egyéb finomságokkal látták el a táborozókat.  

Köszönjük Antal Ilonának a szervezést és a sok munkát, amivel emlékezetes élménnyé varázsolta a 

gyerekek számára ezt a két hetet, és a „nagylányoknak és nagyfiúknak” a segítő gondoskodást, 

türelmet és szeretetet, amellyel két héten keresztül körülvették a tábor kis lakóit. 



A márkói falunap 
 

Az idei márkói falunap az utóbbi évektől eltérő, de a tervek 

szerint hagyományteremtő időpontban, 2011. augusztus 6-án 

került megrendezésre. A programok a sportpályán az utcafoci-

bajnoksággal, és az iskolánál rendezett „vadpörkölt-főző 

versennyel” már reggel 8 órakor megkezdődtek. 9 órától a 

márkói alkotók és civil szervezetek – Bábos Gyula, Enyingi 

Mihály, Libis József, Márkófolt Varrókör, Márkói Kamara 

TehátRum, Márkói Nyugdíjas Klub, Sportkör, Steixner István 

Német Nemzetiségi Kórus, Tátrai Ferenc, Vojtsné Szabó Andrea - munkáiból összeállított 

kiállítást is megtekinthették az érdeklődők.  A Márkófolt Varrókör külön erre az alkalomra 

készített egy óriási faliképet a falunak, melyet már a kiállításra is a végleges helyén, az iskola 

előterének nagy falán helyeztek el. Köszönjük kedves felajánlásukat! 

A délelőtt folyamán minden korosztály megtalálhatta a számára érdekes elfoglaltságot. Míg a 

felnőttek nagy része a főzéssel volt elfoglalva, a kicsik az arcfestésnél álltak sorba, s közben 

készültek a szebbnél szebb papírvirágok, bőrpénztárcák is. Mások a légvárban ugráltak, s ha már ezt 

is megunták, jöhetett a mindig népszerű póni lovaglás.   

Mire a foci véget ért, újabb kihívás 

következett: a Hunyadi Huszár- és 

Betyárhagyományokat Őrző Egyesület 

lovas betyárjai által vezetett pásztor-betyár 

vetélkedő, melyen  a falu bátor férfiúi igen 

szép számmal képviseltették magukat. 

Végül Szalai Szabolcs nyerte a versenyt, 

Cseke János a második, míg Hajdú 

András a 3. díjjal büszkélkedhet. Az ifjak közt Tóth Bálint I., Tóth Kristóf pedig II. helyezést ért 

el. Minden résztvevőnek gratulálunk a bátor és hősies küzdelemhez!  

A vetélkedő után hamarosan lezárult a főzőverseny, és a zsűri értékelte az elkészült ételeket. Itt a 

Vasút Utcai Fiatalok csapatának remekműve aratta a legnagyobb sikert, a Gyungyi Csapat lett a 

második, és Indián alkotása végzett a 3. helyen. Végül a jól megérdemelt ebéd következett. 

A délutáni program 15 órakor vette kezdetét Hartmann Antal, Márkó község polgármesterének 

köszöntőjével.  Ezután a délelőtti versenyek eredményhirdetése következett, melyből a fent 

ismertetett eredményeken túl megtudhattuk, hogy az 

utcafoci-versenyt a Petőfi utca nyerte, a 11-es rúgó 

verseny győztese Orsós József, a gólkirály pedig Mária 

Viktor lett. Köszönjük a részvételt és gratulálunk az 

elért szép eredményekhez! 

Végül megkezdődött a kulturális műsor, melynek gazdag 

repertoárjában szerepelt a Márkói Gyermek 

Néptánccsoport mindkét csapata, a Márkói Kamara 

TehátRum, a márkói Steixner István Német 

Nemzetiségi Kórus feledhetetlen, rendhagyó előadása, meghallgathattuk a Márkói Kistérségi 

Szavalóverseny győztes verseit és Kaffehr Zsuzsanna gyönyörű előadását, láthattuk 

Martinkovics Szandra táncait, de a színpadon üdvözölhettük az idei évben újjáalakult Márkói 

Nyugdíjas Dalkör tagjait, a márkói származású énekest, Gotthyt, s a Kurázsi Táncegyüttes tüzes 

táncosait is. Végül Dr. Novográdecz Csaba és Dr. Buday Barbara (a Senkiföldje Zenekar 

tagjainak) akusztikus koncertjét hallhattuk Csordás Endre dobkíséretével. 

Összességében elmondható, hogy szép időben, nagyon nagy érdeklődés mellett zajlott az idei 

falunap, reméljük, hogy az egész napos rendezvény során mindenki megtalálta a számára megfelelő 

és érdekes programot, kikapcsolódási lehetőséget.  

Külön köszönjük szponzoraink – Enyingi Mihály, Hajag Vidéki Vadásztársaság, Reál-M Kft., 

veszprémi Unilevel Kft. - nagylelkű támogatását.   
 



 „Egy hétig szorgoskodtak a kis kezek”  
 

Sokan voltunk az immár hetedik alkalommal megrendezett kézműves táborban, melyet a Márkói 

Németek és Magyarok Baráti Köre szervezett. A több hetes szervezés meghozta gyümölcsét, mert 

ismét gyönyörű alkotások kerültek ki a kezek alól.  

A legnépszerűbb asztal „Dórinak jutott, nem is tudom, miért??” 

Ki pókember lett, kiből lepke varázsolódott. Találkoztunk a délután 

folyamán ördöggel, békával és hercegnővel. Hétfő este a fülekben 

egyre szebb ékszerek csillogtak, a csuklókon tekeredtek a karkötők. 

Kedden Andi nénivel fonni lehetett, Tóni bácsi pedig kis 

furfanggal, nagy ördöngösséggel mutatta meg az ördög lakat titkait. 

Ezen a napon dobókockát is guríthattunk a nap végén. A Foltvarró 

Kör asztala körül a tűk a kezekben nagyon szép öltésekkel varrták a 

kulcstartókat. A lányok elkészítették a fehér paripát, a fiúk a fekete szilaj hátára pattanhattak. 

Szerdán megismerkedtünk a tűzoltóság munkájával, birtokba vettük a szirénázó autót ahol a 

gyerekek sisakot ölthettek. A nagyok tömlőgurítással próbálkoztak kisebb-nagyobb sikerrel. 

Szirénázva elköszöntek tőlünk a tűzoltók, mi a padokat összetoltuk és kezdődhetett a dance aerobic 

Judittal. Ropta itt kicsi és nagy, még ha a kezek is és lábak néha össze is keveredtek, de vidáman 

zárult az este. Csütörtökön a gyöngyös asztalnál a nagyok is megmutathatták a kézügyességüket. 

Nagy türelmet igényelt a gyöngyfűzés, sokan fel is adták a közepén, de akinek nem fáradt el a keze 

gyönyörű karkötőt köthetett csuklójára. Szabina asztalánál a színes virágszirmok gyarapításával 

szép virág kerekedett. Szilvivel fa medaliont lehetett festeni. A picúrok nyakig festékesek lettek, de 

lelkesen festette és vitték Szilvinek a megszáradt alkotásokat, aki felkötötte a nyakakba. A terem 

végén a sudoku rejtelmeibe pillanthattunk bele csak itt nem a 

számok, hanem kilenc szín dominált. Többféle variációval 

játszottunk, ami nagyon érdekes volt. Attila segítségével 

„repülhettünk” a dombok és hegyek felett.   Pénteken, a 

zárónapon Csabi, Ancsi és Brigi adott nekünk fergeteges 

műsort. Elvittek minket a mesék birodalmába, ahol velük együtt 

részesei lehettünk a varázslatnak. Elrepültünk Aladdin 

szőnyegén, varázszsákot kerestünk, táncoltunk, 

megköszöntöttük a szülinapos bohócot. Együtt énekeltünk „mert zene az kell, az körülölel”.  

Örültünk, hogy eljött ekkora gyereksereg a nyári táborba, nyújthattunk nekik valami újat. 

Köszönjük a segítőknek az önzetlen munkáját, a sok felajánlást, teát, pogácsát, lekvárt, vajat és 

zöldséget. Mindez nem jött volna létre a márkói Önkormányzat (alpolgármestereknek 

képviselőknek, akik felajánlottak tiszteletdíjukból), a Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre, és 

Hartmann Antal anyagi támogatása nélkül.  

Külön köszönet azoknak, akik jó ötleteikkel és munkájukkal részt vettek abban, hogy egy-egy 

asztalnál ismertették meg a gyerekekkel a különböző kézműves technikákat.  
 

Krein Viktória 

 

* * * 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Ünnepel a könyvtár 
 

Hamar eltelt 1 év, hiszen tavaly szeptember 18-án, a Német Nemzetiségi Fesztivál alkalmával 

nyitotta meg kapuit a Márkói Községi Könyvtár, s az azóta eltelt év alatt falunk lakosságának 

csaknem 10 %-a beiratkozott, és aktív olvasóként látogatja az intézményt. A folyamatosan bővülő  

könyvválasztékunkban az aktuális sikerkönyvek mellett számtalan mesekönyv, kötelező olvasmány, 

és természetesen a régi klasszikusok is megtalálhatók.   

A falu lakói azonban nemcsak az olvasás élménye miatt látogatnak el a könyvtárba, hanem olykor 

egy jó kis beszélgetés, kártya- vagy pingpong parti kedvéért. A gyerekek körében különösen nagy 

népszerűségnek örvend az intézmény, és sokan töltik ott rendszeresen szabadidejüket. 



Mivel a könyvtári tagok száma már a nyitástól rohamosan növekedett, viszonylag régen felmerült a 

100. olvasó megünneplésének terve. Hihetetlen, de 1 év alatt eljutottunk idáig! Ezt az örömteli 

eseményt egy nagyszabású rendezvény keretében szeretnénk olvasóink, de természetesen a falu 

többi lakója számára is feledhetetlenné tenni, így szeretettel várunk mindenkit a 2011. szeptember 

24-én, szombaton 16 órai kezdettel az iskolában tartandó rendezvényre. 
 

Tervezett programok: Író-olvasó találkozó Gyárfás Endre mesekönyvíróval, játszóház, 

könyvvásár, különböző előadások és este karaoke parti. 

 

* * * 

Német Nemzetiségi Fesztivál 
 

11. alkalommal kerül 2011. szeptember 17-én a német nemzetiségi fesztivál megrendezésre, 

melyet a Wekerle Sándor Alapkezelő is támogat.  
 

A rendezvény programja:  

14.30.  német nyelvű szentmise 

16.00  kulturális program:  

 Márkói óvodások műsora 

 Rátóti Német Nemzetiségi Tánccsoport 

 Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

 Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 

 Márkói Kamara TehátRum 
 

Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk.  

Wágenhoffer Kornélia 
 

* * * 
 

Végh Annamária az Invitel képviseletében 2011. szeptember 6-án (kedd) 13:00-16:00 óráig tart 

fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 

 

* * * 
 

FELHÍVÁS 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. szeptember 01-től szeptember 09-ig a településen a 

kötelező kéményseprői közszolgáltatási munkákat végezzük. (A szolgáltatás díját a munkavégzést 

követően a helyszínen készpénzzel kell kiegyenlíteni!)  

 

 „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.  

Kéményseprési Üzem  
 

* * * 
 

MUNKALEHETŐSÉG  
 

Ajkai partnercégünk részére keresünk betanított munkára női és férfi dolgozókat.  

Munkásszállás biztosítva vagy más bejárási lehetőség: tömeges jelentkezés esetén.  

Érdeklődni: 0630/3940353. 
 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin  


