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Márkói Tükör  
 

 

 

 

 

 

MMárkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

HÍREK 
 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015. május 21-i ülésén megállapodást kötött a 
Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzattal az 
óvoda fenntartói jogának átruházásáról. Az új 
fenntartó a következő nevelési évtől, tehát 2015 
szeptember 1-vel kezdi meg tevékenységét. 
 

A Belügyminisztérium pályázatot írt ki önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására. Településünk a Petőfi és Vasút utca 
rossz állapotú járdáinak felújítására nyújt be pá-
lyázatot, melynek pozitív elbírálása esetére a tes-
tület hozzájárult a szükséges 15 % önerő biztosí-
tásához. 
 
Nagy örömmel tudatjuk a kedves lakótársakkal, 
hogy a Viola utcai járda elkészült. Köszönet illeti  
 
 

 
falunk dolgozóit és közmunkásait a gyors, minő-
ségi munkáért. 
A jövő héten megkezdjük a Stációsor javítását, 
melynek költségeit a Márkói Római Katolikus 
Egyházközségtől, illetve a márkói emberek fel-
ajánlásaiból a Márkó Fejlesztéséért Alapítvány 
által átutalt összegek fedezik, a munkálatokat pe-
dig településünk dolgozói és közmunkásai végzik. 
 
A Márkó Sport Egyesület által, Márkó  Község 
Önkormányzata támogatásával beadott, nyertes 
pályázat útján megkezdődött a sportöltöző felújí-
tása. Átadása június végére várható.  
Ősztől a Megye IV-ben játszunk, a tervek szerint 
a csapat zömét márkói fiatalok fogják alkotni. 
Kérjük a vidéken futballozó márkói fiatalokat, 
hogy térjenek vissza, és erősítsék a hazai csapatot. 
 

Hartmann Antal 
polgármester 

XXII. évfolyam 6. szám                                                       2015. május 

Tisztelt Márkóiak! 
 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a parlagfűvel 
fertőzött területekre vonatkozó előírásokról. 

A földhasználó köteles az adott év június 30 napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani 
(kaszálni, gyomirtózni). 

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni és közérdekű 
védekezést kell elrendelni azzal szemben, aki e kö-
telezettségének nem tesz eleget.  

A növényvédelmi bírság összegéről a 194/2008. 

(VII.31) Kormányrendelet 1. számú melléklete ren-
delkezik:  

200 m2-nél nagyobb, de 1000 m2-nél kisebb terület 
esetén 50 000-100 000,- Ft., 1000 m2-nél nagyobb, 
de 1 ha-nál kisebb terület esetén a bírság 100 000,- 
Ft-tól 750 000,- Ft-ig terjedhet. 

Az ellenőrzések folyamatosak, felszólítunk minden 
ingatlantulajdonost, ingatlanhasználót, hogy a gyom
- és parlagfű mentesítésről gondoskodjon! 

Legyünk tekintettel az allergiás megbetegedésekre, 
óvjuk egymás egészségét! 

Láng Zsanett 
jegyző 
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Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
 

Május 6-án tartottuk anyák napi ünnepségünket, 
amelyen óvodások adtak nagyon szép műsort, majd 
Varga Regina verssel és gyönyörű énekével tette 
emlékezetessé e napot. 
Köszönjük Szimmer Györgyné és Migray Emőd  
megható versét. 
  
Nyugdíjas juniálisra hívjuk tagjainkat 2015. június 5
-én 10 órától, melyet az „Életet az Éveknek” Vesz-
prém Megyei Egyesület rendez a veszprémi stadion 
(Wartha V. u 3) tornacsarnokában és pályáin. 
10.00 Megnyitó— Némedi Lajos köszöntője 
10.00 -12.00 Nyugdíjas klubok műsora a színpadon 
12.00-13.00 Ebéd (középiskolai kollégiumban) 
Ára:1000 Ft/fő 

12.30 14.30 Petanque bemutató és játék 
13.00 - 14.30 Nyugdíjas klubok műsora a színpadon 
Ezek után meglepetés műsor és 15.40-kor  juniális 
zárása. 
 
Aki ebédet kér, szíveskedjen jelezni a vezetőség fe-
lé, mert május 28-ig kell az igényt leadni! 
 
Legközelebbi összejövetelünk június 3-án 17 órakor 
lesz, amelyen „ Fiú napot” ünnepelünk. 
Kérjük a lányokat, hogy hozzanak magukkal 500 Ft 
hozzájárulást, ill. sütit, italt.... 
 
Várunk benneteket!!! 

             
Egyesület elnöksége 

Márkó Község Díszpolgára   
Helyi kitüntetés rendelet 

 
Tisztelt lakosság! Önkormányzatunk Képviselő-
testülete elfogadta a helyi kitüntetésekről szóló ren-
deletét, melyben a község lakosságának is biztosítja 
a megnyilvánulás, javaslattétel lehetőségét. 
 
A rendelet tartalma röviden:  
A település életében tartósan, hosszú időn keresztül 
kifejtett, magas szintű közérdekű, kulturális vagy 
közéleti tevékenység elismeréseképpen községünk 
lakossága díszpolgári címre terjeszthet fel általa erre 
alkalmasnak vélt természetes személyeket, azaz ma-
gánembereket. A felterjesztésnek, ajánlásnak tartal-
maznia kell az ajánlott személy nevét, valamint egy, 
legalább féloldalas indoklást is.  
 
Ezeket az ajánlásokat a Polgármesteri Hivatalban 
gyűjtjük. Mivel a cím posztumusz is adományozha-
tó, kérjük, hogy amikor ajánlást tesznek, vegyék 
figyelembe azokat a személyeket is, akik, bár már 
nincsenek az élők sorában, és munkásságukat koráb-
bi években, évtizedekben fejtették ki, ám hatásuk 
ma is érvényesül, vagy tevékenységük nyoma ma is 
látható. 

 
Évente maximum egy díszpolgári kitüntetést szeret-
nénk átnyújtani. Ettől az első évben szándékunkban 
áll eltérni, hiszen ilyen tekintetben hosszú évek 
adósságát kell rendeznünk. 
A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő testület 
dönt a beérkezett javaslatok alapján. A javaslatok 
beérkezésének határideje: ez év június 12., péntek. 
A testület csak érdemi információkat tartalmazó be-
adványokkal foglalkozik. Ezért kérjük, hogy ha va-
laki javaslatot nyújt be, ahogy korábban is említet-
tem, szíveskedjen azt kellő indoklással ellátni. Egy 
személy több ajánlást is tehet. Ebben az esetben is 
szükséges minden javaslathoz az indoklás.  

A döntés kihirdetése ünnepélyes keretek között a 
falunapon történik, mint ahogy a kitüntetés átadása 
is. 

A rendeletet teljes szövegével megtalálhatják közsé-
günk honlapján, illetve nyomtatott formában megte-
kinthető a Polgármesteri Hivatalban.  
 
Várjuk javaslataikat! 
    Tisztelettel: 

Kiss György  
alpolgármester 

* * * 
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Közösen az erdők védelméért 
 
A Veszprémi Rendőrkapitányság és a Vesz-
prém Megyei Vadászkamara közös munka-
ebéddel egybekötött területbejárást és kör-
nyezetvédelmi ellenőrzést tartott 2015. ápri-
lis 22-én Márkón.  
 
A program első felében a rendőrség részéről 
Miklósi György rendőr főhadnagy, a Veszp-
rémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály vezető-
je számolt be a meghívottaknak az erdők vé-
delme érdekében eddig elvégzett rendőri te-
vékenységről, és vázolta a jövőbeli együtt-
működésben rejlő lehetőségeket.  

Őt a körzeti megbízottak és vadászok bemu-
tatkozása követte, megalapozva azoknak a 
közvetlen személyi kapcsolatoknak a kiépü-
lését, amelyek az elkövetkezőkben az infor-
máció áramlás felgyorsításával segíthetik a 
jogsértő magatartások megakadályozását és 
felderítését az erdőkben.   
 

A résztvevők ezután közösen láttak el szolgá-
latot a Veszprémi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén található erdőterületeken.  

Megyei Nyugdíjas  
Népdalkör Találkozó Márkón 

Idén először 2015. április 24-én a Márkói Kulturális Köz-
pont adott otthont a minden évben megrendezendő Nyug-
díjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesüle-
te által szervezett Népdalkörök és Kórusok Találkozójá-
nak. A márkói nyugdíjasok nagy örömére végre ők is mél-
tó helyen tudták fogadni a megye településeiről érkező 
nyugdíjas dalköröket, hiszen nemrég került felújításra a 
nagyterem, melynek falait a Márkófolt Varrókör meseszép 
varrott képei díszítik.  
A résztvevőket Kovács Józsefné, a Márkói Nyugdíjasok 
Egyesületének elnöke, mint házigazda köszöntötte, majd 
Hartmann Antal, Márkó község polgármestere illette szép 
szavakkal a megjelenteket.  
A rendezvényt Paulics István, a Nyugdíjasok „Életet az 
Éveknek” Veszprém Megyei Egyesületének elnöke nyitot-
ta meg. 10 település 11 csoportja vett részt a találkozón. A 
fellépőktől egytől-egyig színvonalas produkciókat láthat-
tunk. Mindenki nagy izgalommal állt színpadra, lelkese-
désük szemük csillogásában is tükröződött. Az előadások 
végén Paulics István adta át az okleveleket, majd zsíros 
kenyér és pogácsa várta a fellépőket és a közönséget egy-
aránt.  
 

A szervezők mindenkinek köszönik, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték a rendezvényt. 
 

A Steixner István Német  
Nemzetiségi Egyesület hírei 

 
Az év első négy hónapjában a felkészülésre koncent-
ráltunk, új dalokat tanultunk és folyamatosan ismé-
teljük, szinten tartjuk régi dalainkat is. A választások 
és a szűkös anyagi helyzet miatt a nemzetiségi ren-
dezvények általában az év második szakaszában va-
lósulnak meg, így van ez ebben az évben is. Május 
24-én Hárskúton, Június 7-én Bándon veszünk részt 

a Német Nemzetiségi Fesztiválon. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk. 
Márkón augusztusban a falunapon hallhat minket a 
helyi közönség. 
Továbbra is várunk közénk énekelni szerető dalos 
társakat, kedden délután 18 órától az Önkormányzat 
melletti helyiségben.  

Érdeklődni: Vojtsné Szabó Andrea 30/608-0278 
 

Vojtsné Szabó Andrea 
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Márkói Cserdülő Kulturális  
Egyesület hírei 

 
Felnőtt néptánccsoportunk március 20-22-ig csa-
patépítő- és edzőtáborban vett részt. A Kapuváron 
szervezett hétvégén délelőtt és délután is táncpró-
bákat tartottunk a Kapuvári Néptánciskola próba-
termében. A fennmaradó idő a csapatépítés szel-
lemében telt. 
Ugyancsak a felnőtt csapat  április 18-án a veszp-
rémi Kossuth utcán szerepelt a Hungarikum Ün-
nep elnevezésű rendezvényen. Az első ízben elő-
adott domaházi koreográfiát nagy sikerrel mutatta 
be a csoport. 

 
Néptáncegyüttesünk május 6-án  Zircen, A 
"Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egye-

sület Vidék Minősége Központjának ünnepélyes 
átadóján is fellépett.  
Május 16-án Pápán, a honvédség családi napján 
szerepelünk. Május 23-án Devecserben, a Ba-
kony-Somló Népművészeti Találkozón, majd má-
jus 30-án Litéren, a Vándorvigadalom elnevezésű 
rendezvényen lépünk színpadra. Július elején  
szintén Litéren lépünk zsűri elé a hagyományo-
san megrendezett Szenior Néptáncfesztiválon. 
 

III. Márkói Cserdülő  
Néptáncgála és Táncház 

A Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes idén harma-
dik alkalommal rendezte meg nagyszabású éves 
gálaműsorát.  
 Az eddigiektől eltérően most nem a helyi búcsú 
hétvégéjén, hanem ez alkalommal teljesen külön, 
önálló rendezvényként, 2015. május 9-én, szom-
baton a Kulturális Központ nagytermében tartot-
tuk. A rendezvényen mintegy 80 gyermek- és 
felnőtt táncosból álló együttes 4 csoportja adott 
számot az elmúlt évek során megszerzett tánctu-
dásáról. A közel két órás színpadi műsor és az azt 
követő táncház zenei kíséretét a Jurta Zenekar 
biztosította. 
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A Szabó Sándor által vezetett néptánccsoportok 
összesen 8 koreográfiával léptek a nagyszámú, 
lelkes közönség elé. A felvidéki, sárközi, kalo-
csai, felcsíki, és rábaközi táncokat, valamint a 
népi gyermekjátékokat és népdalokat felsora-
koztató előadás sikeresen zajlott.  
Reményeink szerint jövőre is hasonló program-
mal tudunk kedveskedni az érdeklődőknek. 

Ezúton is köszönjük táncosaink és támogatóink segítségét. 
   
A néptáncgálát követően előre láthatólag a bándi falunapon (július 25. v. 26-án), majd a márkói falu-
napon (augusztus 1-én) lép fel mindegyik csoport.  

MEGHÍVÓ  
Trianon megemlékezés 

  
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

  
2015. június 4-én csütörtökön,  

18 órára  
a trianoni békediktátum  

aláírásának 95. évfordulóján, 
  

a Nemzeti Összetartozás Napján  
Márkón a kopjafánál 

tartandó megemlékezésre. 
  A műsorban közreműködik: 

A Márkói Kamara TehátRum  
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Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.

A szűrés helye és ideje:

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem készült vizsgálat.

Kérjük, hogy a tüdőszűrés igénybevételének lehetőségeit figyelmesen olvassák át!

MÁRKÓ

Kultúrközpont (Új Óvoda)

2015. május 27. 8:00-12:00, 12:30-17:30
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MMárkói Tükör 
Márkó Község lapja 
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 
www.marko.hu 

 

Márkón gyermekfelügyeletet,  
illetve cégeknél,  családoknál  

takarítást vállalok.  
 

Érdeklődni:  
Tel.: 0620/980-7825 

Vidor Miklós: Mese 
 

"...Sugaras felhők közt 
három fecske 

hasítja a tágas eget. 
Magasan száll 
a szabadság, 

elejteni nem lehet. 
"Sose voltunk mások: 

három fecskék, 
de miénk a teljes 

végtelenség!" 

* * * 

Bodza szörp recept 
 
Hozzávalók: 
 

40 db bodzavirág 
15 dkg citromsav 
6 db citrom 
4 l víz 
8 kg cukor 
2 kiskanál NA-benzoát 
 

 
 
Elkészítés: 
 

A virágokat lehetőleg 
délben szedjük és ne 
mossuk meg! Az összes 
hozzávalót egy nagy 
edényben összeöntjük, 
majd 3-4 napig alkal-
manként megkeverjük.  


