Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XV. évfolyam 10. szám
Márkóért együtt!

2018. október
Közmeghallgatási beszámoló
Tisztelt Lakosság!
Az előző év októbere óta sokat teljesítettünk, melyről – engedjék meg, hogy a sorrendet nem tartva- szeretnék beszámolni Önöknek.
Pályázati támogatással és saját erővel 90 millió Ft-ot költöttünk a település fejlődésére. Az új részen
(Stáció területén) 44 millió Ft kormányzati támogatással és 4 millió Ft önerővel elkészültek az utak. Az
önerő a tervezésre, a közbeszerzési eljárásra és az egyéb eljárási díjakra fordítódott.
20 millió Ft volt az iparterületen a közvilágítás kiépítése. A település belterületén is hozzányúltunk a világításhoz, korszerűsítettük azt. 350 lámpát cseréltünk ki energiatakarékos izzókra. 16-18 wattos lámpákkal
jelentős megtakarítást érhetünk el. Miben nyilvánul meg ez a megtakarítás? Egy vállalkozás kereste meg
önkormányzatunkat, hogy teljesen ingyen kiépíti az új korszerű közvilágítási rendszert. Ennek fejében a
megtakarítást 12 évig fizetjük a vállalkozás felé. Tehát abból az összegből - ez Márkón évente 4,5 millió –
Ft, amelyet az E-On felé fizettünk a megtakarítás részt a vállalkozás felé fizetjük meg. Nincs több kiadásunk mint korábban, viszont van egy korszerű közvilágításunk és havi 120 ezer Ft megtakarításunk.
A civil szervezetek, egyesületek megelégedésére elkészültek helyiségeik a kulturális központban.
Október 17-én megtörtént a sportpark átadása, mely pályázati támogatásból valósult meg.
A leendő kerékpárút pihenőit is megkezdtük. A munkát azért nem folytattuk, mert a 2019/2020-ban induló
beruházás során a projekten belül folytatjuk a pihenők kialakítását. Három önkormányzat vágott bele a
kerékpárút projektbe: Veszprém, Márkó és Bánd.
A temetőben és a faluban a padokat felújítottuk. Barabás követ raktunk le a kopjafánál. Két padot az óvodánál is elhelyeztünk.
Az örökségvédelem kérésére a kápolnát eltakaró növényzetet megritkítottuk, így biztosítva a kápolna láthatóságát.
Az óvoda öltözőjében a nyári szünet időtartama alatt járólapot raktunk le, és a kifestettük a helyiséget. A
fizikai dolgozók ismét szép munkát végeztek.
A külterületi iparterületet megtisztítottuk, így 1,8 millió Ft. földalapú támogatásban részesült az önkormányzat.
Nem valósult meg a Petőfi utca orvosi rendelő felőli oldal járdájának felújítása és a Hársfa utcai útfelújítás. Ennek oka, hogy a pályázat sajnos nem nyert. A Petőfi utca azon részén az utat nem tudtuk rendbe
rakni, amely állami tulajdonban van. Az eljárást megindítottuk, rövid időn belül önkormányzati tulajdonba
kerül a Petőfi utca ezen része.
Nagy probléma a régi faluban, hogy a fák hatalmasra nőttek, a gyökerek a vezetékrendszert károsítják. A
nagy fákat - gondos tervezést követően - ezért ki kell vágatni és örökzöld növényeket kell helyette ültetni.
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A zöldhulladék elszállítása is gondot jelent. A hulladékról annak kell gondoskodni, akinél keletkezik,
ennek ellenére megpróbáltuk a zöldhulladék elszállítást kezelni. A tulajdonos a VKSZ Veszprém, Kistó
utca 8. szám alatti telephelyre beviheti, beszállíthatja, ahol térítésmentesen átveszik. Az önkormányzati
külterületen az önkormányzat dolgozói a keletkezett fa-, lombhulladékot elszállítják. Mindenkinek a türelmét kérjük, mert a fizikai dolgozók létszáma 3 főre csökkent, amely a terület nagyságához mérten kevés munkaerőnek számít. Várhatóan az elszállítás huzamosabb ideig eltart, akár karácsonyig is. Kérjük,
legyenek erre tekintettel, ezért az udvaron keletkezett lomb- és ághulladékot ne rakják ki, próbálják meg
komposztálni, vagy az előbb említett helyre szállítani. Megértésüket köszönjük. Önkormányzatunk ágaprító beszerzésén gondolkodik, árajánlatot is kértünk.
Néhány számadat, mely a település gyors fejlődését tükrözi:
Márkó állandó lakossága 2008-ban 1180 fő volt. Idén elértük az 1512 főt. A település elöregedése nem
jellemző, sőt fiatalodik a falu. Megnyitottuk a kaput a fiatalok előtt. Évente átlagosan 15-20 csecsemő
születik. Az óvodai létszám a 2010/2011-es nevelési évben 47 fő volt, a 2018/2019-es nevelési évben 79
fő. 2017-ben 28 új lakóház, 2018-ban eddig 22 lakóház épült. Az üres telkek száma közel 70 db. Ha átlagosan négy főt számítunk egy családban, akkor a várható növekedés 280 fő.
Ezt a nagy fejlődést - bár jelentős megtakarítása van az önkormányzatnak – önerőből nem tudjuk finanszírozni. Reméljük, hogy a Kormány a település fejlődésével egyenes arányban biztosítja a további fejlesztésekhez szükséges anyagi forrásokat.
Amihez szükség van támogatásra, az a szennyvíztisztító bővítése, melyet 2500 főre tervezünk; a régi faluban az ivóvíz vezeték cseréje; és hamarosan az óvoda bővítése. Ennek a teljes bekerülési költségéhez
állami támogatás mellett az önerő rendelkezésre áll. A Kormány a jövő évre hirdette meg a faluprogramját, melynek keretén belül szeretnénk ezekre a célokra a támogatást elérni.
Tisztelettel:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az
összecsukható asztalok felújítását tervezi, ezért kérjük, hogy akinél asztal van az
vigye vissza a kulturális központba.

Felhívás
Olyan jó hangú 10-12 éves lányok jelentkezését várja a Német Nemzetiségi Önkormányzat, akik kedvet éreznek a Christkindlizéshez, illetve 8-9 éveseket, akik jövőre részt
vehetnek a Christkindli-ben. Érdeklődni, jelentkezni: Paál Gyuláné +36202084559 telefonszámon, illetve nno.marko@gmail.com email címen lehet.

Programelőzetes


November 9. Márton Nap



November 13. Író-olvasó
találkozó



December 1. Foltvarró kiállítás, Jótékonysági tombola



December 2. Adventi koncert



December 5. Mikulás

Hartmann Antal
polgármester
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OKTÓBER 23. NEMZETI ÜNNEPÜNK
„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
(Márai)

A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye 1956.október 23.
Budapesti egyetemista diákok békés tüntetése indította el a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás
elleni tiltakozást , amely pár óra alatt véres felkeléssé nőtt. A majd két hétig tartó szabadságharcot november 4-én a szovjetek hatalmas erőkkel verték le, miután biztosították őket afelől hogy kis hazánk védelmére senki nem nyújt támogatást a világból.
A 62. évforduló ünnepi megemlékezését Hartmann Antal polgármester ünnepi beszéde nyitotta, hangsúlyozva eme történelmi események fontosságát
korunkban. A Márkói Kamara TehátRum megható visszaemlékezéssel, és
versekkel idézte meg a forradalmi hangulatot, végezetül Hartmann Antal
polgármester és Kiss György alpolgármester elhelyezték a koszorút az elhunyt áldozatok emlékére.

Könyvtári hírek

A jó hangulatú őszi játszóház után egy újabb könyvtári rendezvényre hívok Kicsiket és Nagyokat. Vig Balázs: Puszirablók című gyermekkönyvének bemutatására, további műveinek ismertetésére.
Időpont: 2018. november 13. (kedd) 17.00 óra, helyszín: Márkói Közösségi Könyvtár.
Vig Balázs 1984-ben született, író, meseíró. Művei: Három bajusz gazdát keres, Todó kitálal a
suliról, A rettegő fogorvos, Puszirablók.
Szívesen vesz részt író-olvasó találkozókon, közönségtalálkozókon, dedikálásokon. Szereti és
nagy becsben tartja a gyerekektől kapott rajzokat, leveleket.
Szeretettel várok Mindenkit a rendezvényre!
Üdvözlettel:

Makay Kata
könyvtáros
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XVIII. Német Nemzetiségi Fesztivál 2018. október 13.
A Német Nemzetiségi Fesztivál egyik közvetítője a német kulturális értékeknek, valamint lehetőséget nyújt
a német nemzetiségi kulturális egyesületeknek a bemutatkozásra. Elősegíti más települések német nemzetiségi önkormányzatával, egyesületeivel a kapcsolattartást. A zene és tánc hagyományok bemutatásán túl
erősíti a település közösségi életét.
A fesztiválra meghívtuk:
Pillerné Fódi Ilona Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége elnökét,
Heilig Ferenc Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökét,
Wágenhoffer Kornélia a Magyarországi Németek regionális irodájának vezetőjét,
a Márkói Polgármestert, képviselő testület tagjait, a jegyzőt,
a környező települések Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének tagjai,
a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda összes dolgozóját,
a helyi civil szervezetek képviselőit.
Köszöntőt mondott:
Heilig Ferenc a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke
Pataki Mihály Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó elnöke

Fellépők:
Meghívtuk a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda (fenntartásunkban működő) óvodásait. A gyerekek az óvodában tanult német nyelvű mondókákat, játékokat, táncokat és énekeket mutattak be, a nézők nagy örömére.
A Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület (énekkar), régi, helyi gyűjtésű német népdalokat elevenített fel, Magasházi János márkói harmonikás kíséretével.
A Márkói Kamara TehátRum Egyesület „Az erőszakos Faragó” kabaréjelenettel szórakoztatta a közönséget.
A vendégfellépők a szomszédos Fejér megyei Szárról érkeztek és színvonalas előadással (tánccal, énekkel) léptek színpadra. Sajnos a zenekaruk nem
érkezett meg, ezért az esti táncos szórakozás elmaradt.
Magasházi János harmonikás nemcsak a Steixner István Német Nemzetiségi
Egyesületet kíséri, hanem más településeken is rendszeresen kísér német
nyelvű népdalokat éneklőket. Magasházi János és Weisz Ádám közös és
egyéni harmonikaszóval varázsolta el a nézőket.
A kulturális programot vacsora követte, majd Magasházi János és a szári csoport harmonikása énekeltette
meg és szórakoztatta a fesztiválon résztvevőket.
A községünkben működő valamennyi egyesülettel jó kapcsolatot tartunk fenn, mivel egy a célunk, egy jól
működő, élhető település, ahol mindenki jól érzi magát, legyen az bármilyen nemzetiséghez, közösséghez
tartozó.
A fesztivál szervezéséhez és lebonyolításához nagy segítséget nyújtott Wágenhoffer Kornélia a Magyarországi Németek regionális irodájának vezetője a Márkói Kamara TehátRum Egyesület. Ez úton is megköszönjük a munkájukat.
Pataki Mihály
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Civil szervezetek hírei
Márkói Futó Egyesület hírei
Ismét nagy örömünkre szolgált, hogy az október 6-ai
sportos, megmozgatós délelőttünkre sokan látogattatok
ki a gyerekekkel. Izgalmas feladatok, sorversenyek vártak kicsikre és nagyokra. Ezúton is köszönjük a szülők
aktív részvételét, amivel feledhetetlenné tettétek a gyerekek számára ezt a délelőtti másfél órát. Itt most nem a
versenyszellemé volt a főszerep, hanem az együttműködés és a csapatszellem dominált. A végén mindenki
nyertes volt: jó levegőn, mozgással, klassz csapatokkal
tölthettük közösen az időt. Egyesületünk célja, hogy
tavasszal és ősszel is tudjunk ilyen tartalmas programot
kínálni a falunkban.

A feladatok végén ugyanis a gyerekek szavai voltak az igazi elismerés
számunkra:
"Jaj, ne, máris vége? És mikor lesz a
következő ilyen?".
Ígérjük, nemsokára. :)
Márkói Futó Egyesület

Márkófolt Varrókör hírei
Október 6-án Kislődön jártunk a helyi csoport szervezésében varrósnapon. A
meghívott oktató ezúttal is Gomboczné Balogh Ágnes volt, aki már többször
járt Márkón is. A Dahlia (dália) sablonjaival ismerkedtünk meg a nap folyamán, és készítettük el munkáinkat. Délelőtt a sablonok segítségével 180 db
négyszöget vágtunk ki, majd ebéd után kezdődhetett az összeállítás, a sorok,
oszlopok varrása. Ági a tőle megszokott türelemmel, kedvességgel, szeretettel
magyarázott, segített. Köszönjük a kislődi csoport vendégszeretetét és szervezését is. Sajnos a nap
hamar elrepült, s még fényképezni sem jutott időnk a nagy munka közepette.
November 17-én egész napos varrást tervezünk a tombola tárgyak és játszóházi kellékek összeállítására. December 1-én pedig szeretettel várunk mindenkit az éves kiállításunkra, ahol tombolával és
játszóházzal kedveskedünk felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.
Szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket!

Összesen 138.089,- Ft támogatást kaptunk, melyet az egyesület tevékenységével összefüggő, közhasznú célokra használunk fel.
Köszönjük!
Kapainé Erzsi fél éves munkájával, Lucy Boston minta - kis hatszögekből készült. Gratulálunk!

Márkófolt Varrókör Egyesület
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Cserdülő Kulturális Egyesület hírei
Hosszú egyeztetés, és készülődés után szeptember 29-én egyesületünk szervezésében megrendezésre
került a Veszprém megyei felnőtt, és ifjúsági tánccsoportok találkozója, hivatalos nevén: Vándorvigadalom.
Tizenkét csoport részvételével zajlott az esemény. Érkeztek táncosok Litérről, Veszprémből, Ajkáról,
Pápáról, Takácsiból, Balatonalmádiból, Berhidáról, Szentgálról. A Márkói Örökzöldek és egyesületünk két csoportja is fellépett. Közel 200 táncos koptatta a színpadot Magyarország majd' minden tájegységéről hozott táncokkal. Zenét Németh Dénes és zenekara biztosította. A 3 órás műsor után minden résztvevőt vendégül láttunk pörkölttel, és jóféle borral. Jó érzés volt találkozni, beszélgetni az
ismerős táncosokkal, és remek alkalom volt az új kapcsolatok építésére is.
Köszönet minden táncosnak a részvételért, a Viola utcai szakácsoknak: Dezső Árpádnak, és Soltész Gergőnek a remek pörköltért, Enyingi Juditnak, és Kovácsné Mártinak az előkészületekért,
Juhász Bernadettnek és Annának a zsíroskenyerekért, Szabóné Czicza Mónikának az ételkiosztásért, Soltész-Gáspár Juditnak az emléklapokért, a Márkói Önkormányzatnak és a Márkói Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak a támogatásért. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult, és segített abban, hogy ilyen magas színvonalú rendezvény volt a Márkói Vándorvigadalom!
Örömünkre szolgál, hogy elindult a kezdő felnőtt tánccsoport, s hogy novembertől négy gyermekcsoporttal működik tovább az egyesület. Szeretettel várjuk a legkisebb gyermekcsoportba az óvodás
korú gyermeket csütörtökönként 16.30-tól. Szabó Sándor az egyesület táncoktatója és művészeti
vezetője hamarosan ellátogat a helyi óvodába a gyerekekhez kedvet csinálni a tánchoz. A táncórák jó
alkalmat adnak arra, hogy azok is megismerjék egymást, akik nem Márkón járnak óvodába.
Köszönjük a 2017. évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásokat!
Elnökség
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Civil szervezetek hírei
Nyugdíjasok Egyesületének hírei
Október 3-4-én a 2 napos aggteleki kirándulásunk nagyon jól sikerült.
Megnéztük Egerszalókon a Sódombot, Egerben a Dobó István várat,
ahol a vitéz úr tartott ismertetőt a vár történelméről. Estére értünk az
aggteleki kempingbe, ahol finom vacsorával vártak bennünket. Másnap került sor a cseppkő barlang megtekintésére, utána a Szalajkavölgyi kisvasutas túra után indultunk hazafelé nagyon jó hangulatban.

Köszönjük a csodás kirándulást támogatóinknak!
November 4-én vasárnap 9 órakor a nyugdíjas klub elhunyt

Egri várban

tagjaiért lesz szentmise a márkói templomban.

A néptánc próbáink vasárnap fél 4-től fél 5-ig tartanak. Örülünk új tagok belépésének, így már fiúk is
(csak 2 személy) ropják a táncot.

Legközelebbi összejövetelünkön november 7-én 16 órakor közgyűlést tartunk, melyre
várjuk tagjaink megjelenését a kulturális központba.
Napirendi pontok:
- Január - október hónap gazdálkodása
Előadó: Csóka Imréné
- December havi összejövetelünk megbeszélése
Előadó: Kovács Józsefné

Mindenkit várunk szeretettel!
Elnökség

Vitéz úr, még lövés előtt

Sódomb
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Márkófolt Varrókör szervezésében
Adventi játszóház
Kiállítás
Jótékonysági tombola
Időpont: 2018. december 1. (szombat) 16 óra
Helyszín: Márkó, Kulturális Központ
Programok:
- Foltvarró kiállítás
- „Rögtön-tombola” a Karitász javára
- Zsákbamacska
- Adventi játszóház

Szeretettel várunk Mindenkit!
Márkófolt Varrókör
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A Márkói Könyvtár Szervezésében hívunk Kicsiket és
Nagyokat! VIG BALÁZS: PUSZIRABLÓK című mesekönyvének bemutató estjére.
Helyszín: Márkó, Kálvária út 6.

Időpont:2018.november 13.-KEDD-17óra
„A program a Márkói Könyvtári Információs és Közösségi Hely szervezésében, a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében, az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár támogatásával valósul meg.”
Várunk Mindenkit Szeretettel:
Makay Kata
Könyvtáros
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HIRDETÉS

Hozzávalók:

Új, még használatba nem
vett kerékpárra szerelhető
gyermekülés sisakkal
együtt eladó.

Tészta:

Tel.:30/2484982

25 dkg darált keksz
2 csomag gesztenyemassza
25 dkg ráma

Hársfa u. 2/D

HABOS GESZTENYÉS SÜTI
(Nem kell sütni!)

Krém:
3 csomag vaníliás puding
9 dl tej
25 dkg ráma
25 dkg porcukor
Elkészítés:

Szeretettel köszöntjük falunk

A 3 vaníliás pudingot 9 dl tejben felfőzünk. A 25 dkg porcukrot, 1 rámával kikeverjük, amikor langyosra hűlt a puding, a
kettőt összekeverjük.

októberben
született új kis lakóiját:

Tészta hozzávalóit összegyúrjuk, kisodorjuk. A gesztenyemassza alapot lerakjuk
tepsibe vagy tálcára. Rákenjük a krém felét. Gömbölyű babapiskótát (ha nincs jó a
hagyományos is) teszünk rá, majd ráteszszük a krém másik felét.

Kaufmann Lídiát

½ l Hulala tejszínhabot felverünk, és a
krém tetejére tesszük. Felolvasztott csokoládéval lelocsoljuk. Hűtőbe tesszük, másnap fogyasztható.

Gratulálunk a szülőknek
és sok örömet kívánunk
az egész családnak!

Jó étvágyat!

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Madarászné dr. Ifju Bernadett – drifjubernadett@gmail.com
www.marko.hu
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