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Márkói Tükör 

 

 

 

 

 

 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

HÍREK 
 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tavasszal 

megkezdett műszaki beruházások kitűnő ütemben 

haladnak. A Kulturális Központ színpad mögötti 

részének kialakítása folyamatban van, a tervek 

szerint a falunapra elkészül a vizesblokk és a 

konyha. 

 

Nem várt fejlesztésként a stációsor állagmegóvása 

prioritást fog élvezni.  

 

A futballpályán lévő sportöltöző felújítása a Már-

kó Sport Egyesület által beadott nyertes pályázat-

nak köszönhetően, állami és önkormányzati támo-

gatással hamarosan szintén megkezdődik. 

 

Lakossági javaslatra az óvoda előtti parkolót és a 

buszmegállót a nyugdíjasok társadalmi munkájá-

val virágokkal díszítettük. 

 

Az óvoda és a játszótér fásítása céljából rendelt 

császárfa gumók jövő héten megérkeznek. Remél-

hetőleg elültetésük után 2 évvel már kellemes ár-

nyékot biztosítanak gyermekeinknek. 

 

A Kálvária utcán, a Molnár Kert elé 30 km/óra 

övezeti sebességkorlátozó táblát helyeztünk ki. 

Településünk lakói, és elsősorban a kisgyermekek 

biztonsága érdekében kérjük ennek fokozott be-

tartását. 

 
 

Hartmann Antal 

polgármester 

XXII. Évfolyam 5. szám                                                       2015. április 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

 

Egyesületünk szervezésében a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete április 

24-én 10 órakor Márkón, a Kulturális Központban tartja a népdalkörök, kórusok találkozóját, mely-

re várjuk az érdeklődő tagjainkat. 

 

Április 29-én kirándulni megyünk Budapestre. Indulás 6 óra 30 perckor a Molnár Kert előtti parkoló-

ból. A hajós és a városnéző buszos program miatt ajánlott sapkát vagy kendőt hozni. 

 

Legközelebbi összejövetelünk: május 6. 16 óra. Névnaposok és anyák napja ünneplése. 

 

Várjuk tagjainkat és leendő tagokat is! 

                                                                                              Egyesület elnöksége 

* * * 
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Költészet napi szavalóverseny 
 

2015. április 10-én immár 7. alkalommal adott 

otthont Márkó a költészet napja alkalmából szer-

vezett járási versmondó versenynek. 

A versenyre 7 iskolából 54 diák nevezett be a 

Veszprémi Járás egész területéről. Nagy örö-

münkre szolgált, hogy az eddigi évekhez képest 

idén még több márkói gyermek mérette meg ma-

gát. 

 

Idén a 125 éve született Várnai Zseni verseiből 

választhattak, illetve bármely magyar költő, a sza-

badság témakörében íródott költeményével in-

dulhattak a diákok. 

 

A megmérettetés 4 kategóriában, 2 teremben, és 

így két zsűri előtt zajlott. 

I. kategória (1-2. osztályosok) és II. kategória (3-

4. osztályosok)  - Zsűri: Krámli Zsuzsanna 

(Padányi iskola magyar és történelem szakos ta-

nára), Neveda Amália (a veszprémi Városi Mű-

velődési Központ igazgatónője) és Gráczki Lász-

lóné pedagógus 

III. kategória (5-6. osztályosok) és IV. kat. (7-8. 

oszt.) -  Zsüri: Veres B. Zsuzsanna (nyugdíjas 

kulturális irodavezető), Oravecz Edit 

(színművész), Lang Rudolf (színművész) és Kiss 

György (Márkó község alpolgármestere, a Már-

kói Kamara TehátRum vezetője) 

 

A verseny 13.30 órakor egy közös megnyitóval 

kezdődött, ahol Oravecz Edit és Lang Rudolf 

színművész gyönyörű versével kápráztatta el a 

közönséget. Ezután Hartmann Antal, Márkó kö-

zség polgármestere köszöntötte a megjelenteket, 

majd Porga Gyula Veszprém város polgármeste-

re kívánt eredményes szereplést és sok sikert a 

résztvevőknek. 

 

A következő eredmények születtek: 
 

I. Kategória (1-2. osztályosok): 1. helyezett: Volf 

Regina -Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola , 2. helyezett: Bodor Katalin - 

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskola, 3. helyezett: Madarász Dániel Péter - 

Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola, Különdíjas: Hajdú Katrin - He-

rendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola és Szabó Botond - Padányi Katolikus Isko-

la 

 

II. Kategória (3-4. osztályosok): 1. helyezett: Csi-

kós Janka - Herendi Német Nemzetiségi Nyelvok-

tató Általános Iskola, 2. helyezett: Zsirai Kata - 

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskola, 3.helyezett: Polányi Luca - Szilágyi 

Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola, Különdíjas: Szabó Tamara - 

Padányi Katolikus Iskola 

 

III. Kategória (5-6. osztályosok): 1. helyezett: 

Burián András - Simonyi Zsigmond Ének-Zenei 

és Testnevelési Általános Iskola, 2. helyezett: 

Eveli Kincső - Szilágyi Erzsébet Keresztény Álta-

lános és Alapfokú Művészeti Iskola, 3. helyezett: 

Vásárhelyi Piroska - Szilágyi Erzsébet Keresztény 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Különdí-

jas: Sárossy Júlia - Szilágyi Erzsébet Keresztény 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

IV. Kategória (7-8. osztályosok): 1. helyezett: 

Halász Dóra - Hajmáskéri Gábor Áron Általános 

Iskola, 2. helyezett: Kovács Janka - Hajmáskéri 

Gábor Áron Általános Iskola, 3. helyezett: Pintér 

Stefánia -Padányi Katolikus Iskola, Különdíjas: 

Oszvald Balázs - Padányi Katolikus Iskola 

 

A megmérettetésről senki nem távozott üres kéz-

zel, minden versenyző apró ajándékban, a helye-

zettek pedig értékes könyvjutalomban részesültek. 

A felső tagozatosok két kategóriájában a 

„dobogósok” részvételi lehetőséget nyertek a 

veszprémi VMK által „Regösök húrján” címmel 

szervezett dunántúli regionális vers- és prózamon-

dó versenyre. A legszebb verseket a falunapon 

remélhetőleg újra hallhatjuk. Ezen kívül az első 

helyezettek meghívást kaptak a Veszprém Televí-

zió „Kukkantó” című műsorába. 
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a ver-

seny résztvevőinek, a gyerekeknek, szülőknek, 

tanároknak az áldozatos munkáért, lelkesedé-

sért, kitartásért és szorgalomért, amivel ezt a 

napot feledhetetlenné tették mindannyiunk szá-

mára. Köszönjük támogatóinknak és segítőink-

nek: Enyingi Mihály márkói keramikusnak, a 

márkói Reál-M Kft-nek, valamint az Unilever 

Veszprémi Algida Jégkrémgyárának segítségét 

és támogatását, mellyel hozzájárultak a rendez-

vény színvonalához és sikeréhez. Végül, de 

nem utolsó sorban köszönjük a zsűri tagjainak 

lelkes, áldozatkész munkáját, jó tanácsait, véle-

ményét, amelyekre minden gyermek bátran 

építhet a jövőben. 

 

Jövőre természetesen ismét megszervezzük a 

versenyt, visszavárva a már ismert arcokat, va-

lamint a versek iránt érdeklődő új versenyzőket. 

1,5- 2 m-es leanderek 

eladók rózsaszín és 

fehér színben.  
 

Érdeklődni: 

Tel.: 06-70-33-55-476  

 

Márkón gyermekfelügyeletet,  

illetve cégeknél,  családoknál  

takarítást vállalok.  

 

Érdeklődni: Tel.: 0620/980-7825 

Gyermekkavalkád 
 

Idén első alkalommal, április 2-án és 7-én a gyer-

mekek nagy örömére szünidei játszóházat szer-

veztünk. A borult idő sem tántorított el minket a 

kinti programok lebonyolításától. A lurkók na-

gyon élvezték a lovaglást, kincskeresést és a fo-

gócskázást a szabadban. Emellett a benti progra-

mok is népszerűnek bizonyultak. A kicsik tojás-

festésben, rajzolásban, és színezésben élhették ki 

kreativitásukat, energiáikat pedig körversenyek-

ben és ügyességi játékokban vezethették le. Szá-

mukra a nap fénypontja a filmvetítés és a tojásfa 

feldíszítése volt. Éhen és szomjan sem maradtak, 

hiszen alma, perec és meleg tea fogyasztására is 

volt lehetőségük. 
 

A későbbiekben is várhatóak lesznek hasonló 

gyermekprogramok. Várunk szeretettel minél 

több szórakozni vágyó kicsit és nagyot! 

Tisztelt Lakótársak! 

 

Használaton kívüli, feleslegessé vált, de még műkö-

dőképes porszívót, centrifugát elfogadnék. 
 

Tel.: 06-70/661-9059 
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Kalandozás települési értékeink  

világában 

 
2015. április 17-én, pénteken a Márkói Települési 

Értéktár Bizottság lakossági fórumot tartott. A 

rendezvény a Nemzeti Művelődési Intézet támoga-

tásával a helyi fiatalok által készített márkói kisfilm 

vetítésével és a bizottság rövid bemutatásával kez-

dődött.  

Meghívott vendégük, Dr. Horváth Zsolt, a Pan-

non Térség Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi 

elnöke beszélt a nemzeti értékek fontosságáról. A 

jelenlévők bepillantást nyerhettek abba, hogy egy 

közösség számára fontosnak vélt kulturális érték, 

természeti örökség, életmű, hagyomány, gasztronó-

mia miként válhat tényleges, hivatalosan is nyil-

vántartott értékké. Az előadás után a szép számmal 

megjelent érdeklődőknek lehetőségük volt feltenni 

a témával kapcsolatos kérdéseiket, így egy kelle-

mes hangulatú beszélgetés alakult ki. 

A későbbiekben számítunk a lakosság aktív közre-

működésére értékeink felfedezésében, bemutatásá-

ban, népszerűsítésében. Várjuk az Önök által be-

nyújtott ötleteket és javaslatokat, hiszen mi, a tele-

pülés lakói saját magunk döntünk ezek bejegyzésé-

ről. A bejegyzett értékek szélesebb körében történő 

megismertetése, megóvása érdekében lehetőség 

nyílik pályázatok benyújtására melyek szintén kö-

zösségünk épülésére szolgálnak.  

Márkó község honlapján elérhető a javaslattevő 

adatlap, melyet kitöltve a 

muvelodes.marko@gmail.com e-mail címre vá-

runk. 

Márkói Települési Értéktár Bizottság 

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  

Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19 

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 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete adószáma: 18336982-1-19 

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

Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük! 

* * * 

Kirándulás Csatárra 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy közös kirándulásra 

2015. május 3-án délelőtt. Úticélunk a Csatári Búcsú.  
 

Indulás: 8:00 a márkói templom elől. 
 

Program: Együtt átsétálunk  Csatárra, ahol a búcsúi szentmisét kö-

vetően lehetőség van piknikezésre, majd elindulunk hazafelé. 

 

* * * 

mailto:muvelodes.marko@gmail.com
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 

www.marko.hu 


