
 

XIX. évfolyam 12. szám                                           2012. november  
 

H I R E K 
 

A 2012. november 26-án Bándon tartott közös testületi ülésen Márkó, Bánd és Hárskút községek 
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hivatalok megmaradása érdekében Márkói Közös 
Önkormányzati Hivatalt hoz létre. A döntést az tette szükségessé, hogy a jövő évtől minden 2000 fő 
alatti településen megszűnik a hivatal, így településünk ügyintézése nagy valószínűséggel 
Veszprémhez került volna. 
Az út szélére kirakott levelek és az ároktisztításból származó föld elszállítása megkezdődött. 
Remélhetőleg még a tél beállta előtt be tudjuk fejezni ezeket a feladatokat.  
Kérjük a lakosságot, hogy a jövőben a levelet zsákokban helyezzék ki, mert másként nem áll 
módunkban azt elszállítani. 
 
 

 
Tisztelt Lakosság! 

  
Az interneten, a „Márkó a Mi Falunk” felhasználónál olvasható levélre megkeresésünkre az E-ON az 
alábbi választ adta: 
  
„A transzformátor létesítése, üzemeltetése megfelel a szabványi előírásoknak, karbantartásáról 
folyamatosan gondoskodunk. A tudomány jelenlegi állása mellett nem bizonyított és nem 
bizonyítható, hogy olyan mértékű a transzformátor (elektromágneses) hatása, hogy az bármiféle 
megbetegedést okozhat. Erre mondta egyszer egy egyetemi professzor egy lakossági fórumon, hogy 
nagyobb sugárzó hatása van a hajszárítónak, amit 20-30 percig a fejünk közelében tartunk, vagy a 
mikrohullámú sütőnek, amikor az üvegajtóhoz közel hajolva nézzük, hogy melegszik-e az étel, mint a 
120 kV-os hálózatnak….” 

 Hartmann Antal 
polgármester 

* * * 
 

Karitász-hírek 
 

 November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe volt. Életpályája, a tevékeny szeretet megélése 
miatt ő a Karitász védőszentje. Az ő ünnepéhez kötődően élelmiszergyűjtést szervezünk 
településünkön. 
Arra buzdítunk mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten tartós élelmiszerrel (pl. liszt, cukor, olaj, 
konzerv, tea) járuljanak hozzá a karitász által szervezett akcióhoz. A legkisebb adománnyal is a 
felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.  
Adományaikat december 1-jén (délután az Ádventi koncert idején) és 2-án (vasárnap) helyezhetik el 
a templomban kitett kosárban, melyeket önkénteseink advent során juttatnak el a rászoruló 
családoknak.  
Hálásan köszönjük jószándékú hozzájárulásukat, amellyel segítenek, hogy karácsony közeledtével 
még kevesebb legyen a könny a szegénység, a nélkülözés miatt. 

                                              
Kissné Cservenyák  Judit 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 



A Nyugdíjas Klub hírei 
 
Megszüntettük a masszírozó használatának lehetőségét érdektelenség miatt, eddig ugyanis hétfői és 
csütörtöki napokon 9.00-10.30-ig lehetett igénybe venni, de sajnos voltak olyan alkalmak, hogy senki 
nem jelent meg. Ha a jövőben esetleg igény lenne rá, akkor ismét üzemeltetni fogjuk. 
November 7-i összejövetelünkön vendégünk volt Kaszás György rendőr törzsőrmester, aki igen 
hasznos tanácsokat adott, hogy miként tudjuk elkerülni, hogy a bűnözők, csalók által elkövetett 
cselekmények áldozataivá váljunk. Ezután Hartmann Antal polgármester Úr válaszolt a feltett 
kérdéseinkre. 
Felhívás! 
Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt lakossághoz, hogy akinek esetleg van otthon egy üzemképes 
kazettás magnója és már nem használja, szívesen felajánlaná a nyugdíjas klubnak (esetleg csekély 
ellenérték fejében), nagyon megköszönnénk, ugyanis kaptunk egy csomó kazettát, de nem tudjuk 
hallgatni. 
A legközelebbi színházi előadás december 9-én vasárnap 17 órakor lesz a Pannon Várszínházban. 
Az előadás címe: Egy csók és más semmi (operett). Célszerű a 15.45-ös busszal mennünk. 
Legközelebbi összejövetelünk: december 5-én (szerdán) 16 órakor lesz az „iskolában”, tehát nem 
12-én, ahogy az előző számban írtuk. 
Mindenkit szeretettel várunk: 
 

Nyugdíjas Klub vezetősége 
* * * 

 

Márkó SE hírei 
 
A Felnőtt csapat 9 pont előnnyel nyerte a megye II. osztályú bajnokság őszi szezonját veretlenül. A 
csoportjában a legtöbb győzelmet szerezte (11), a legtöbb gólt rúgta (52), a legkevesebb gólt kapta 
(11), a legjobb a gólkülönbsége (41), a legtöbb pontot szerezte (35), az osztály „újoncaként”!!! 
Az első 3 eredménye: 
                        
   Mérkőzés     Győzelem     D      Vereség       LG        KG        GK     Pont 
1.Márkó              13                    11            2           0              52    :      11          41       35 
2.Ősi                    13                    8              2           3              32    :      13          19       26 
3.Tótvázsony      13                    7              1           5              33    :      26           7        22 
 
A góllövő lista első 10 helyezettje közt három játékosunk szerepel. 
Fischer Norbert 2. hely (16 gól), Treiber Sebastian 5. hely (11gól), Mészöly Erik 10. hely (7 gól). 
Az egyre gyarapodó hazai nézők nevében köszönetet mondok az egész csapatnak a kellemes 
szórakozást nyújtó hazai 100%-os teljesítményért. Átlagosan valamennyi hazai mérkőzésünket 4:1 
arányban nyertük. A hazai mérleg: 29 rúgott és 7 kapott gól a 7 mérkőzésen. 
 
Az U19-es ifjúsági csapat szereplése is elismerésre méltó. A három győzelem, három minimális 
(1gólos és 7 „rendes”) vereség. A tavaszi folytatásban további eredmény-javulást várunk, több 
győzelemmel, kevesebb vereséggel. 
A 2012-13-as bajnoki szezonban is, mint tavaly, eredményesen pályáztunk a látvány-csapatsport 
sportfejlesztési program társasági adóból való támogatására. 
A sportfejlesztési program támogatási összege 1.670.800Ft, amihez 331.110Ft önrész szükségeltetik. 
Remélhetőleg nem járunk úgy, mint az előző pályázatnál, hogy az önrész hiányában csak részben 
tudjuk igénybe venni az elnyert támogatási lehetőséget. Ehhez az önkormányzattól várunk az 
eddiginél hathatósabb támogatást. 
 

HAJRÁ MÁRKÓ! 
Ernyei István 

S. E. Elnök 
 



 
 

Fókuszban a Magyar Államkincstár 

A Magyar Államkincstár sokrétű feladatokat lát el, többek között felelős az állami költségvetés 
végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért. A központi költségvetésből 
folyósítja a család- és szociális támogatásokat (családi pótlék, gyes, fiatalok életkezdési támogatása, 
azaz közismertebb nevén babakötvény), valamint biztosítja a központi költségvetésből juttatott 
támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi 
intézmények részére. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat. A megyeszékhelyeken 
lévő állampénztári irodákban értékpapír-forgalmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll 
ügyfelei rendelkezésére. 

A Kormány az államadósság finanszírozására kibocsátott állampapír forgalmazásban célul tűzte ki a 
hazai lakossági állampapír állomány arányának növelését. A 2012. augusztusi adatok szerint a 
lakossági állampapírok állománya 245 milliárd forinttal emelkedett az elmúlt év végéhez képest, és 
meghaladta a 717 milliárd forintot. A növekmény 70 százalékát az egy éves futamidejű Kamatozó 
Kincstárjegyek nettó értékesítése adta, közel azonos mértékű, 14 százalék, illetve 13 százalék volt a 
Prémium Magyar Államkötvények és a Kincstári Takarékjegyek állomány-gyarapodása, míg a 
fennmaradó 3 százalék az újonnan bevezetett Féléves Kincstárjegyek jegyzéséből adódott.  

A Magyar Államkincstár megfelelő tapasztalattal rendelkezik, ugyanis több mint 20 éve forgalmaz 
állampapírokat. A közvetlen lakossági értékesítésének növelése – kormányhatározat alapján – a 
Kincstár számára kiemelt feladat 2012. évben. Az ügyfelek száma az elmúlt 7 hónapban 20 
százalékkal nőtt, amely annak is eredménye, hogy számos intézkedést tett az állampapír-vásárlási 
lehetőségek bővítésére, a kiszolgálás kényelmesebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá tétele érdekében.  

A Kincstár a hét két napján hosszabbított nyitva tartási idővel áll ügyfelei rendelkezésére, szerdán 
8-18 óráig, illetve pénteken 8-15 óráig. A hét többi napján 8-16 óráig működik az ügyfélszolgálat. 
Interneten és telefonon (Webkincstár, Telekincstár) keresztül is biztosított a forgalmazás, melyhez 
az Igazgatóság Állampénztári Irodájában (Veszprém, Budapest u. 4.) szerződést kell kötni. A 
honlapon (www.allamkincstar.gov.hu) lehetőség van Online időpont-foglalásra is, amellyel 
kiküszöbölhető a várakozási idő.. Mindemellett az ügyfelek igénybe vehetik a hírlevél szolgáltatást, 
melyen keresztül folyamatosan friss információhoz juthatnak.  

A Kincstár egyedülálló abban, hogy a számlanyitás és a számlavezetés is ingyenes és lejáratkor 
készpénzfelvételi díjat sem számít fel.  

A Kincstár a korábbi, hagyományos egyéves, vagy annál rövidebb lejáratú Diszkont Kincstárjegy, 
Kamatozó Kincstárjegy és a különböző, hosszabb, éven túli lejáratú Államkötvények mellett a 
Prémium Magyar Államkötvényt, illetve a befektetési portfólió szélesítésére az idén kibocsátott 
Féléves Kincstárjegyet is forgalmazza. Ezekkel az új állampapírokkal magas, akár évi 9,5 
százalékos hozam is elérhető. Mindezeken túl a Kincstár a Babakötvényhez kapcsolódóan Start 
értékpapír számlát is vezet, melyre az újszülöttnek járó állami támogatáson felül további befizetés is 
lehetséges.  

Az értékpapírral kapcsolatos általános kérdésekkel és értékpapír ügyintézéssel kapcsolatban további 
kérdésekre a Magyar Államkincstár értékpapír-forgalmazó munkatársai készséggel válaszolnak a 
(88)-623-988, 623-990, 623-991 telefonszámokon, illetve az api.ves@allamkincstar.gov.hu e-mail 
címen. Általános tájékoztatást az állampapírokkal kapcsolatban a www.allamkincstar.gov.hu honlapon 
kaphatnak az érdeklődők. 

* * * 



Kedves márkói lakosok! 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat arra az elhatározásra jutott, hogy a 
már hagyománnyá vált 

„ egy cipősdoboznyi szeretet” 
elnevezésű jótékonysági megmozdulást, az idei évben is megszervezi, 

amelyhez az Önök segítségét kérnénk. 
 

Most itt a lehetőség, hogy egy kis kedvességet ajándékozhassunk rászoruló gyerekek 
részére. 
Az adományokat 0-14 éves korig várjuk,- játékot, iskolai eszközöket, bontatlan 
tisztálkodási szereket, cukorkát, élelmiszert stb.… minden olyan tárgyat, mely még 
szép, használható és működő, valamint szebbé lehetne tenni vele egy kisgyermek 
karácsonyát. 
 
Kérjük, felajánlásukat ne csomagolják be! 
 

Amennyiben úgy érzik, hogy szeretnének segíteni a rászoruló gyerekeknek, úgy kérjük, 
hogy az Önök által felajánlott ajándékokat szíveskedjenek a márkói Polgármesteri 
Hivatalba 2012. november 21- 2012. december 7-ig hétfőtől szerdáig 8.00-16.00 
óráig, pénteken 8.00 - 12.00. óráig eljuttatni, a Szolgálatunk pedig továbbítja a 
rászoruló gyerekek részére. 
 
Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívásunk Önnél is támogatásra talál, ezáltal az idén 

több gyermeknek lehet örömteli karácsonya. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönettel és tisztelettel: 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

 

További információ: 88/503-740 20/399-0803 



Szépkorúak köszöntése 
 

2012. október 29-én kedves lakótársunk, Reményi József 
töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból egy kedves 
ünnepség keretében a polgármester úr egy ajándékcsomaggal 
köszöntötte, majd átadtuk neki azt a névre szóló díszkötéses 
emléklapot, melyet Orbán Viktor miniszterelnök úr írt alá.  
Józsi bácsi jó egészségnek örvend, a mai napig is aktívan 
végzi a ház körüli teendőit.  
Neki is - mint kortársainak az elmúlt évszázadban - nehéz élete 
volt. Józsi bácsi Márkón született. Heten voltak testvérek, 
hamar hozzá kellett szokniuk a nehéz munkához. Fiatal legény 
volt, mikor a II. világháborúban behívták katonának, majd jött 
a hadifogság. Hazatérve a fogságból a vasútnál helyezkedett 
el, s ott dolgozott nyugdíjazásáig. Nyugdíjazása után is tovább 
dolgozott, több évig munkatársunk is volt az önkormányzatnál, 
ahol karbantartóként fáradozott a falu szebbé tételén.  

Családjáról beszélgetés közben elmondta, hogy 1950-ben kötött házasságot szeretett feleségével. Erzsi 
nénivel egymást kiegészítve, szeretetben éltek több mint ötven évig. Két lányuk született, 
gyermekeiket is tisztességre, egymás megbecsülésére, szeretetre nevelték.  
Mária lánya sajnos már meghalt, Erzsébet lánya Veszprémben lakik, de unokái Márkón élnek. 
Gyakran látogatják őt szerettei, lánya, veje, unokái, keresztgyermekei. Szeret beszélgetni, sokat mesél 
a régi időkről. Nem panaszkodik, derűs és közvetlen, mint egész életében volt. Nagy örömmel mutatta 
meg a kiskutyáját, amit születésnapjára kapott. Ezzel egyúttal új célt, új feladatot is kapott: 
gondoskodnia kell „valakiről”, mint hosszú életén keresztül mindig, s azt gondolom, hogy ez adott 
erőt neki az elmúlt 90 év minden napján. 
 

Kedves Józsi Bácsi! Isten tartsa meg sokáig ilyen jó egészségben szerettei körében! 
         

Laknerné Léber Katalin 
* * * 

Így zajlott…  
Márton nap 

 
2012. november 9-én, pénteken ünnepeltük meg a Márton napot, melyhez az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is csatlakozott a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda is. Délután egyre nagyobb tömeg 
gyülekezett az óvoda előtt, izgatottan  várva az ovisok vidám csapatát. Nem is várattak sokáig 
magukra, hamarosan gyülekezni kezdtek Márton-napi lámpásaikkal, az óvónénik kíséretében, és 
gyönyörű műsorral, kedves dalokkal és versekkel lepték meg szüleiket, nagyszüleiket.   
Ezután lámpásainkkal világítva, hosszú sorban indultunk egy kellemes koraesti sétára a kápolnához. 
Itt márkói kisiskolások meséltek történeteket Szent Márton életéből, majd lázas libakeresés kezdődött, 
ahol az óvónők által készített, elrejtett papírlibákat keresgélték a gyerekek. Végül a jól megérdemelt 
meleg tea következett.  
Köszönjük az óvónők és szülők segítségét, s a lelkes részvételt a programon! Reméljük, jövőre lesz 
lehetőség a rendezvény folytatására, az esti programok meleg, tágas helyen való megtartására is. 
  

 * * * 
 

Október 23-i ünnepi megemlékezés 
 
Az idei évben az eddigiektől némileg eltérő módon ünnepeltük október 23-át. Az iskolában tartott 
megemlékezés ünnepi szónokaként Somfai Balázs, a Veszprém Megyei Levéltár főlevéltárosa 
tartott előadást, kiemelve a történelem objektív szemléletének fontosságát, majd a Márkói Kamara 
TehátRum tagjai tartottak felolvasást az eseményhez kapcsolódó történelmi dokumentumokból, 
levelekből, újságcikkekből, visszaemlékezésekből. Végül fáklyákkal vonultunk a kopjafához, ahol a 
két alpolgármester, Léber György és Szalai Szabolcs helyezte el a megemlékezés koszorúját.  



PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Mikulásünnepség 
Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!  

Szeretettel várunk minden kisgyermeket a 2012. december 5-én, szerdán 17 órai 
kezdettel az iskolában megrendezendő Mikulásünnepségre. 
 

A Mikulás megérkezéséig Kiss György gitáros-énekes interaktív előadásán vehetünk 
részt. 

 
*Az ünnepségen az 1-7 éves márkói gyermekek kapnak mikuláscsomagot. A megajándékozott 

korosztályon kívüli testvérek részére, a szülők által készített, névvel ellátott csomagokat az ünnepség előtt a 
helyszínen nyílik lehetőség átadni. 

 
* * * 
 

MEGHÍVÓ 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a  
december 2-án vasárnap délután 17 órakor  

a márkói templomban tartandó  

hagyományos adventi koncertünkre 

 

Ünnepünket a Márkói Kamara TehátRum  
és vendég fellépőink Somos Zoltán és Somosné Farkas Edina teszik még emlékezetesebbé. 

 
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület és Kórus 

 

 
* * * 

 

Adventi játszóház 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a hagyományosan megrendezendő 
adventi játszóházunkba 2012. december 15-én, szombaton 16 órai 
kezdettel az iskolában. 

 
* * * 

 
Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. december 4-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 


