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H I R E K 
ű 

 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

Ígéreteinkhez híven a tavasz beköszöntével tovább folytatjuk a padok kihelyezését a faluban a 

beérkezett kérések és természetesen lehetőségeink szerint. A Rózsafa utcában a tél folyamán 

elhelyeztünk egy újabb padot.  

Dolgozóink, Cseke János, Hulala József és Kelemen Gábor a télen egy 5 funkciós játékot 

készítettek az óvoda részére, melyhez a faanyagot a Verga Veszprémi Erdészet biztosította. A falu 

téli biztonságáról az utak, járdák járhatóságáról is maximálisan gondoskodtak, melyet ezúton is 

köszönünk nekik. 

A közmunka program keretében a Verga Erdészetnél 11 márkói munkanélkülit sikerült elhelyezni, a 

Veszprémi Vízügy foglalkoztatásában, de márkói telephelyen pedig 6 márkói lakos kezdhette meg a 

munkát.   
 

* * *  
 

A Stáció Közműberuházó Víziközmű Társulat utolsó közgyűlésén egyik tagunk kezdeményezésére 

a társulat tagjai adománygyűjtést indítványoztak a Kálvária kápolna állagmegóvására. A kápolna 

községünk nevezetessége lett, miután közadakozásból sikerült a már romos állapotú műemléket 

megmenteni. Bár szinte minden évben fordítunk valamennyi összeget az épületegyüttes 

karbantartására, a Kálvária kápolna északi oldalának állaga aggodalomra ad okot. A vakolat 

bomlásnak indult, az esőzések következtében a fal beázik, belül mohásodás indult meg.  

A felújítás sürgőssé vált, ehhez minden anyagi segítséget köszönettel fogadunk. Kérjük, hogy aki 

erre a célra adományozni szeretne, a Márkó Fejlesztéséért Alapítvány 10104820-09877660-

00000003 sz. számlájára a”Kálvária kápolna felújítására” megjelöléssel tegye meg felajánlását 

átutalással, vagy készpénzben (a KINIZSI BANK veszprémi Hotellal szembeni fiókjánál). 
 

* * *  
 

A közelmúltban sok kóbor kutyával kapcsolatos bejelentés érkezett a hivatalba. Minden egyes 

alkalommal kimentem személyesen a helyszínre, amennyiben sikerült a kutya gazdáját 

beazonosítani, úgy levélben kerestük meg az eb tulajdonosát, és figyelmeztettük az ebtartás 

szabályaira. Amennyiben bebizonyosodott, hogy gazdátlan az eb, úgy sintért hívtunk. Volt olyan 

eset, hogy a sintér több alkalommal jött ki, mert nem tudta befogni a kutyát, csak sokadik kísérlet 

után.  

Az elmúlt hónapban érkezett a nevemre egy névtelen levél is, melyben kóbor kutyával kapcsolatos 

bejelentés volt. A névtelenség miatt nem tudok válaszolni a levél írójának közvetlenül, ezért 

folyamodtam a válaszadás ezen módjához.  Munkámmal a falumat, a közösséget szolgálom, 

megköszönöm, ha bármilyen, a közösség érdekét szolgáló észrevételt jeleznek felém. Azon leszek, 

hogy a problémákat megoldjuk, de könnyebb a kommunikáció egymás között, ha nem név nélküli a 

bejelentés, hiszen ezek a jelzések nagyon fontosak a közbiztonság érdekében, ezzel a munkánkat is 

segítik. 

Tisztelettel:  

Hartmann Antal  

polgármester 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

 

 



Köszönetnyilvánítás 

 
Ezúton nyilvánítok köszönetet Hartmann Antal polgármester úrnak, mivel szívén viselte az óvoda 

és gyermekeink ügyét, vállalta a használhatatlan állapotú udvari mászóka rendbe hozatalát.  

Természetesen elismerés illeti a kivitelezőket, Cseke Jánost, Kelemen Gábort és Hulala Józsefet is, 

hiszen a felújítást ők végezték, és kezük munkája által igazán stabil, biztonságos és szép 

mászókának örvendhetnek a gyermekek a jó idő beköszöntével. 

 

Köszönet a segítőknek! 

Fenyvesi Andrea 

óvodavezető 

* * * 

Meghívó 

Tisztelt Lakosság! 

 

Tisztelettel meghívom, 2012. március 27-én kedden 17 órakor Márkón a Hivatal melletti 

épületben tartandó képviselő testületi ülésre. 

 

Napirend: 
 

1./ Előző testületi ülés óta történtek 

 Előadó: Hartmann Antal polgármester 

2./ Az óvoda kérdése 

 Előadó: Hartmann Antal polgármester 

3./ Árkok visszajuttatása az önkormányzat tulajdonába 

 Előadó: Hartmann Antal polgármester, Láng Zsanett körjegyző 

4./ Petőfi utca járda készítésének ügye 

 Előadó: Hartmann Antal polgármester 

5./ Egyebek 

6./ Segélyek 

 

      Tisztelettel:  

 

         Hartmann Antal 

            polgármester 
 

 

* * * 
 

 

 

 

Lakossági fórum 
 

Veszprém, Márkó, Bánd települések együttes lakossági fórumot tartanak március 26-án, hétfőn 17 

órától az európai uniós forrásból épülő Veszprém - Márkó - Bánd kerékpárút munkaközi terveinek 

ismertetésével kapcsolatban. 

 

Helyszín:  

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kossuth terem 

(8200 Veszprém, Óváros tér 9.) 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 



A Sport Egyesület hírei 
 

Az elmúlt hétvégén megkezdődött a tavaszi szezon mindkét csapatunk számára. Az U-16-os 

serdülők Ugod csapatát fogadták és 2:0-ra győztek Zagyva András 2 góljával. Ezzel 

megszilárdították pozíciójukat a 4. helyen. A felnőttek az első helyen álló Hajmáskér csapatát 

fogadták, és nagy harcban 2:1-re legyőzték őket Vető Balázs és Steigler Tibor góljaival, így 

előreléptek 3. helyre. Vasárnap a serdülők a Veszprém Városi Stadionban a Nemesvámos 

csapatával mérkőznek meg 10 órai kezdéssel, a felnőttek a 2. helyen álló Várpalota vendégei 

lesznek. Ez a mérkőzés 15 órakor kezdődik.  A busz 9.30-kor indul Veszprémbe és 13.00-kor 

Várpalotára. 
 

Ernyei István 

S. E. Elnök 

 

Gratulálunk! 
 

Ezúton gratulálunk Bogár Vivien 1. osztályos márkói tanulónak, aki kezdő sakkozóként a 

veszprémi korosztályos sakk diákolimpián egyéni versenyben 4.,  csapatversenyben pedig 1. helyen 

végzett. A február 25-én, Pápán megrendezett megyei döntőn egyéniben 7. és március 3-án 

csapatban 2. helyezést szerzett. 
 

További sikeres szereplést kívánunk! 

 

* * * 
 

ÉRTESÍTÉS  
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a  

2012. évi lomtalanítás: 

 

Kihelyezés időpontja:  

2012. március 25-26. 

Elszállítás kezdetének időpontja: 2012. március 27. 

 

Nem helyezhető ki: építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti 

hulladék, gumiabroncs! 
 

 Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.  

 

* * * 
 

HIRDETMÉNY 

Földtulajdonosok figyelmébe! 

 

A Hajagi Vadászterület Földtulajdonosi Közössége értesíti a 19-301710 számon bejegyzett – Bánd, 

Hárskút, Herend, Lókút, Márkó, Pénzesgyőr, Szentgál, Veszprém, Zirc közigazgatási területeken 

elhelyezkedő – vadászterületeken földtulajdonnal rendelkező tulajdonosokat, kezelőket, bérlőket, 

hogy természetes személyek részére a  

Vadászati jog bérleti díjának kifizetését Márkón, 

a Hajag Vidéki Vadásztársaság 

Vadászturisztikai Központ 8441 Márkó, Petőfi Sándor u. 76. 

szám alatt található épületben tartja, 

2012. március 31-én 8.00 órától 16.00 óráig 

Akadályoztatás esetén április 20-ig lehetőség lesz a földbérleti díj átvételére előzetes egyeztetés 

után. 

(Tel.: Ernyei István 30/9790115) 



A Nyugdíjas Klub hírei 
 

A 2012 március 5-én tartottuk klub összejövetelünket, 

melyen megköszöntöttük Sándor és József nevű 

névnaposainkat 

Vendégünk volt Dékán Péter gyógynövényszakértő. 

Filmvetítés formájában ismertette a fontosabb 

gyógynövényeket, azok hatásait, felhasználását a 

betegségek leküzdéséhez és a megelőzéshez. 

Az előadás után Migray Emőd humoros verssel 

köszöntötte Nőnap alkalmából a hölgyeket, ezután a fiúk 

kis cserepes virággal kedveskedtek. 

A délután további része beszélgetéssel és dalolással 

folytatódott jó hangulatban. 
 

A már meglévő masszírozó gép mellé a polgármesterünk 

jóvoltából vásároltunk még egy jade köves kézi masszírozót is, 

amelyeket ezentúl is szándékunkban van hétfőtől-péntekig 9-

11.30-ig a település nyugdíjas lakói részére térítésmentesen 

biztosítani a klubhelyiségünkben. Akik eddig igénybe vették csak 

jót mondtak erről a kezdeményezésről. 
  

Talán kialakul egy délelőtti nyugdíjas 

napközi, ahol lehet olvasni, kártyázni, 

teázni, beszélgetni stb…   
 

Március 17-én Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezésében volt a 

Kistérségi Petőfi Sándor szavaló verseny, melyen egyesületünk tagja 

Migray Emőd is részt vett. Oklevélben és értékes könyvjutalomban 

részesült. 

Gratulálunk Emődnek és köszönjük, hogy képviselte a Márkói 

Nyugdíjasok Egyesületét.  

"Az egyesületnek van már honlapja, amely a következő címen érhető el: 

 www.markoinyugdijasok.hupont.hu, ahol az aktuális hírekről is tudomást lehet szerezni." 
 

Legközelebbi összejövetelünk április 2-án lesz 17 órakor. 

Szeretettel várunk minden tagunkat és leendő tagokat is. 
 

           Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
 

 

* * * 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Ezúton értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy a diákigazolványok igénylése során az arcképrögzítés 

és adat felvételezés a továbbiakban okmányirodai feladat lett. Felmerülő kérdések esetén a 

Körjegyzőség Hivatala szívesen nyújt tájékoztatást. 

 

Az ügyintéző iroda: Okmányiroda Útlevél és PARKIG ügyintézői csoport 

Címe: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3. 

 

Ügyfélfogadási idő: 

hétfő, kedd: 7.30-14.00 óráig 

szerda: 9.00-17.30 óráig 

csütörtök: 7.30-14.00 óráig 

péntek: szünnap 

http://www.markoinyugdijasok.hupont.hu/


Így zajlott… 

Március 15-i ünnepség 

 
Ahogy az utóbbi években rendszeresen 

tesszük, az idén is összegyűltünk március 

15-én, hogy méltóképpen emlékezzünk 

nemzeti múltunk dicsőséges pillanataira.  

Az ünnepség az iskolában vette kezdetét a 

Himnusz közös eléneklésével, majd 

Hartmann Antal polgármester úr köszöntő, 

és az ünnepet méltató beszédével 

folytatódott. Ezután a Márkói Cserdülő 

Kulturális Egyesület legifjabb táncosait 
láthattuk a színpadon, akik énekeikkel, 

táncaikkal, népi játékaikkal feledhetetlen, kedves pillanatokat varázsoltak számunkra.  
 

Műsoruk után meggyújtottuk a fáklyákat, és 

hangos énekszóval indultunk a kopjafához, 

ahol Hartmann Antal polgármester úr és 

Léber György alpolgármester úr helyezték el 

a megemlékezés koszorúját. Innen a 

kápolnához vezetett utunk, s közben a 

Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 
és a Márkói Nyugdíjas Dalkör 

közreműködésével ismert Kossuth-nótákat 

énekeltünk. Mire felértünk, már szinte teljesen 

besötétedett, így gyönyörű, felemelő látványt 

nyújtott a kivilágított kápolna, a fáklyákkal 

vonuló tömeg, és a kápolna előtt néma 

csöndben várakozó színjátszó csoport.  
 

Hamarosan folytatódott az ünnepség Szalai Szabolcs alpolgármester úr ünnepi szónoklatával, aki 

beszédében kiemelte az ünnepek, a közös ünneplés fontosságát, s hangsúlyozta, hogy a magyar 

nemzet szabadságszeretete az, ami 1848-ban és 1956-ban is előidézte azt a példaértékű összefogást 

és elsöprő erejű forradalmat, melyhez visszanyúlni napjainkban is felemelő érzés. A történelmi 

visszatekintést követően napjaink 

szabadságharcáról, a gazdasági, politikai 

és nemzeti szabadságjogok kérdéséről 

hallhattunk rövid értekezést. 
 

Végül a Márkói Kamara TehátRum 

színjátszó csoport színvonalas, szívet, 

lelket melengető műsorát hallhattuk, mely 

után a Szózat eléneklésével zárult a 

rendezvény. 
 

Az ünnepségen a márkói fiatalok is szép 

számban vettek részt, és többen lelkesen 

segítettek is. A hangosításért Zagyva András és Mészáros Dániel felelt, az iskolában pedig Szabó 

Zoltán biztosította a technikai hátteret. A kápolna előtti műsorhoz az áramot most is, mint minden 

rendezvényen Pál László biztosította számunkra. Segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni. 
 

Ez a rendezvény példaértékű bizonysága annak, hogy milyen kincseket rejt magában kis falunk, és 

mire képes egy közösség együtt, egy cél érdekében, ha összefog. Nagy köszönet illet mindenkit, aki 

részt vállalt ebben az összefogásban akár szereplőként, akár csak azzal, hogy eljött, és jelenlétével 

gazdagította kis közösségünket.  



PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

KISTÉRSÉGI VERSMONDÓ VERSENY 
 

Márkó Község Önkormányzata a Veszprémi Kistérség területére kiterjedő versmondó 

versenyt hirdet immár 4. alkalommal a költészet napja alkalmából, melynek időpontja  

 

2012. április 11. szerda 14 óra, 

 helyszíne: Márkó, iskola. 
 

A következő kategóriákban várjuk a jelentkezéseket: 
 

I. 1-2 osztály  
II. 3-4 osztály  
III.  5-6.osztály   

IV.  7-8. osztály 

V. középiskola  
 
 

Választható művek 
 

A versenyen bármely magyar költőnek a „természet” témaköréből” választott verse előadható. 

A szavalatok időtartama ne haladja meg az 5 percet. 

 
 

Díjak: 
 

A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, s a III-IV. kategória győztesei részvételi 

lehetőséget nyernek a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár által „Regösök 

Húrján” címmel szervezett, 2011. május 12-én megrendezésre kerülő dunántúli regionális vers- és 

prózamondó versenyre.  

 
 

Jelentkezés: 
 

A versenyre a kitöltött nevezési lapokat a következő e-mail címre várjuk 2012. március 31-ig: 

katalinlenart@yahoo.de ; A nevezési lapok letölthetők Márkó Község honlapjáról – www.marko.hu. 

Érdeklődni: Polányiné Lénárt Katalin (szervezőnél) - Tel.: 06-30/830-6477 
 

 

A márkói gyerekeknek idén is szívesen segítek a versválasztásban és a felkészülésben hétfőnként 

és csütörtökönként a könyvtár nyitva tartási idejében. 

A versenyen a kiérdemelt díjakon felül minden márkói induló kisebb jutalomban részesül!!! 

 

 

Polányiné Lénárt Katalin 

szervező 

 

A verseny támogatója: Enyingi Mihály keramikus 

„Egy, kettő, három, négy, 

kis őzike, hová mégy? 

 elég, hogyha tudom én: 

tavasz elé futok én.” 

/Zelk Zoltán/ 

mailto:katalinlenart@yahoo.de


Ringató 
 

A következő foglalkozást 2012. március 29-én, csütörtökön délelőtt 10 órai 

kezdettel tartjuk az iskola épületében.   
 

Arra kérjük a szülőket, nagyszülőket, akik gyermekeikkel részt kívánnak venni a 

fenti foglalkozáson, szándékukat legkésőbb március 27-ig legyenek kedvesek e-mailen vagy 

telefonon jelezni felém, mert a csoport csak megfelelő létszám mellett tud működni (min. 10 fő). 

 

Köszönettel:  

Polányiné Lénárt Katalin 

Tel.: 06-30/830-6477 

e-mail: katalinlenart@yahoo.de 

 

* * * 
 

Húsvéti játszóház 

 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

a 2012. március 24-én, szombaton 

16 órai kezdettel az iskolában tartandó  

húsvéti játszóházba. 
 

Tervezett foglakozások: 

 Húsvéti tojástartó kosárka készítése szalmából 

 gipszfestés  

 textil tojások varrása 

 pompom állatkák, stb. 

A délután folyamán a fentieken kívül lehetőség nyílik pingpongozásra és társasjátékra is. 

 

* * * 
 

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 nyílik 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.  

Verseit jó szívvel ajánljuk kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak és 

idősebbeknek, és főként azoknak, akik szeretik a vidám, kedves, bolondos 

hangulatú írásokat, melyek kizökkentenek a mindennapok világából.  

A rendezvény időpontja 2012. május 3. csütörtök 17 óra, helyszíne: Márkó, iskola 

 

A költő számos kötete megtalálható a Márkói Községi Könyvtár polcain is, melyeket meleg 

szívvel ajánlok mindenkinek (szerk.). 

 



Babaklub és Tipegő Klub 
 

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, kismamákat és nagyszülőket, hogy Jungné Kaibás 

Ágota védőnőnk a soron következő Babaklubot április 2-án 14 órai kezdettel, az 1-3 éves 

gyermekek számára szervezett Tipegő foglalkozást pedig április 3-án 10 órától tartja a védőnői 

helyiségben, melyekre nagy szeretettel várja a falu apró lakóit szüleikkel, nagyszüleikkel. 

 

* * * 
 

           Tisztelt Olvasó!                                                 
 

Minden Kedves Olvasónak szeretnénk tájékoztatni a Bemer terápiás kezelési lehetőségeinkről. 

A Bemer terápiás kezelés egy úgynevezett széles hatóspektrumú fizikoterápiás gondozás, mely a 
mikrocirkulóción/vékonyérhálózaton keresztül szervezetünk egészében igyekszik az egyensúlyi állapotot 
fenn tartani, helyre állítani fizikai hatóanyagot juttatva oda. A kezelés egy fizikai érterápia, mely a 
szervezetünk energiatermelésében sejtszintig képes hatni, ezzel a létező 2000-2500- féle sejt egészséges 

működését támogatja.  A Bemer terápia a következő betegségek kezelésében már bizonyítottan sikerrel 
alkalmazható:(a teljesség igénye nélkül, mivel a nyilvántartott közel 45000-féle betegség 90%-ra ajánlott) 

vérkeringési zavarok, fejfájás, migrén, fülzúgás,érszűkület, stroke, cukorbetegség 

szövődményei, derék,hát, váll fájdalma, ízületi betegségek, reuma, lumbágó, emésztési és 

anyagcserezavar, asztma,allergia, depresszió, immunrendszeri gyengeség, csonttörés, ficam, 

zúzódás, műtéti sebek gyógyulása, bőrbetegségek, ekcéma, sportsérülések, potenciazavar, 

meddőség, reflux,szem-, fülbetegségek,Sclerosis multiplex,betegségek utókezelésére és 

megelőzésére... 

Ezen betegségeken túl a BEMER terápia alkalmas energetizálásra, vitalizálásra, fokozott szellemi 

megterhelés alatt/után regenerálásra, szépészeti korrekciókra (cellulitis, ráncosodás, bőrfoltosodás 

megszüntetése), valamint verseny- és szabadidősportban teljesítménynövelés céljából vagy a bemelegítési 

időt lerövidítendő és sportsérülések kezelésére is ajánlott. Bizonyítottan mellékhatás mentes, kismamák, 

peacemakerrel élők, protézissel élők használhatják. 

Érdeklődésüket, előzetes bejelentkezésüket várjuk: 06/70/422-6144 / Nagy Petra Szilvia / 

www.energiaoazis.hu 
 

* * * 
 

ABLAKMOSÁST VÁLLALOK!    

Tel.:20-432-2299 

 

* * * 
 

Húsvéti nyuszik eladók Márkón. Érdeklődni március 26-tól a 06/30/390-8594 számon lehet. 

 

* * * 
 

Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. március 27-én (kedden) 13:00-16:00 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

