
 

XVIII. évfolyam 7. szám                                          2011. július 
 

H I R E K 
  

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én, kedden tartotta ülését, 

melynek első napirendi pontjaként a vasút rekonstrukció ügyével foglalkozott, majd az orvosi rendelő 

és a védőnői szolgálat épülete előtti járda későbbi rendbe tételére tettek ígéretet a képviselők. 

Ezután az óvodai étkeztetésre vonatkozó árajánlat ismertetése következett, melynek ismeretében a 

testület úgy döntött, hogy az óvodai étkeztetést a jövőben a Márkói Csárdát üzemeltető Léman 

család látja el.  

Az Új Széchenyi Terv pályázatot írt ki „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésének” 

támogatására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázatot benyújtjuk a Kálvária utca új részén 

elhelyezkedő gyűjtőút szakaszára. A kiírás feltételeinek megfelelünk, ezért nagy esélyünk van a 

támogatás elnyerésére. Az igényelhető támogatás mértéke 90%.  
 

* * * 
 

Felhívás 
 

Az utóbbi időben több esetben is előfordult, hogy márkói lakosok állati vagy egyéb eredetű hulladékot 

találtak a házuk előtt, illetve az ingatlanuk előtti vízelvezető árokban, ezért felhívjuk a lakosság 

figyelmét, hogy hulladékot, különösen állati hulladékot a falu területén elhelyezni szigorúan tilos! 

* * * 
 

Nyertes pályázatok 
 

Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület az NCA (Nemzeti Civil Alap) pályázatán működési 

költségre 67.000 Ft támogatásban részesült. Ezt az összeget a pályázati kiírásnak megfelelően 2011. 

június 1. és 2011. szeptember 30. között kell felhasználni. 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2011. szeptember 17-én rendezi a Német Nemzetiségi 

Napot, melyhez a Wekerle Sándor Alapkezelőnél 62.800 Ft támogatásban részesül. A pályázat 

utófinanszírozásos, a megítélt támogatást a rendezvény után kapja csak meg a kisebbségi 

önkormányzat.  
 

Wágenhoffer Kornélia 
 

* * * 

Nyugdíjas Klub hírei 
 

Július 4-i klub összejövetelünk meghívott vendégei voltak Rózsás János a Veszprém Megyei Rendőr 

Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának előadója és Fekete Csaba körzeti megbízott, akik előadást 

tartottak a trükkös csalókról a besurranásos lopásokról.  

Ezután köszöntöttük a névnaposokat 1-1 szál virággal és 3 új klubtagunkat. 

  

Július 5-én a veszprémfajszi nyugdíjas klub meghívására elutaztunk hozzájuk, ahol sváb étellel 

kínáltak bennünket. Utána egy kis sétát tettünk a közeli kálvária dombon át a falu parkjába. 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

 

 



Nagyon jól éreztük magunkat, a találkozásainkat majd folytatni fogjuk az ő klubjukkal is.  

Július 15-én a Fővárosi Nagycirkusz előadására nyugdíjas nagyszülő-unoka kirándulást terveztünk, 

ahova Knolmayer Géza légkondicionált autóbuszával utazunk. 
 

Augusztus hónapban nem lesz klub összejövetel, legközelebb szeptember 5-én 17 órakor 

találkozunk. 
 

Szeretettel várunk mindenkit. 

 

                                                                                                                      Nyugdíjas Klub 

                                                                                                                      vezetősége     

 

* * * 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2011. július 1-től a veszprémi Okmányiroda ügyfélfogadási rendje 

megváltozott. 
 

 
 

Az ügyfélfogadás a következő: 

Hétfőn 7.30-tól 14.00 óráig 

Kedden 7.30-tól 14.00 óráig 

Csütörtökön 7.30-tól 14.00 óráig 

Sorszámkiadás 13.45 óráig. 

 

Szerdán 9.00 órától 17.30 óráig 

Sorszámkiadás 17.15 óráig 
 

* * * 
 

 
 

Szent Iván éj 
 

 

 

Az idei Szent Iván éji mulatság június 24-én a 

bizonytalan időjárás ellenére nagyon jó hangulatban 

telt. Sokan látogattak el a rendezvényre a 

kápolnához, ahol a tábortűz meggyújtása után 

szalonnát és kürtöskalácsot sütöttünk. Nagy 

izgalommal nyújtották, tekerték, sütötték a 

kürtöskalácsokat kicsik és nagyok egyaránt, mely 

lassan egy-egy szabadtéri „esti buli” elmaradhatatlan 

részévé válik itt Márkón. Lassan megérkezett Sanci, és a 

gyerekek izgatottan kérdezgették szüleiket: „Mikor lesz már a 

tánc?” Természetesen az sem váratott magára sokáig, így 

hamarosan a népzene vérpezsdítő dallamai, a gyermekzsivaj és 

a tűz ropogása töltötte be a kápolna környékét.  A tánc után a 

tűzugrás következett, sőt, egyesek még a parázson járással is 

szerettek volna megpróbálkozni.  

A rendezvény ideje alatt Kelemen Attila csillagvizsgáló 

távcsövével és szakszerű útmutatásainak segítségével 

kutathatták az éjszakai égbolt rejtelmeit az érdeklődők. Köszönjük lelkes segítségét.   

 

 

 

 



PROGRAMAJÁNLÓ 
 

 
 
 
 

FALUNAPI ELŐZETES 
 

Szeretettel várunk mindenkit a 2011. augusztus 6-án az iskolánál megrendezésre kerülő 

márkói falunapra. 
 

Délelőtti programok: 

 Utcafoci bajnokság a focipályán 

 Márkói alkotók és civil szervezetek  

közös kiállítása az iskolában 

 Főzőverseny - vadpörkölt 

 Pásztor-betyár bemutató és vetélkedő 

 Légvár 

 Kézműves foglalkozások 

 Póni lovaglás 

 Lövészet 

 Ebéd  

 

 

 
 

Délutáni műsor 

 Márkói Gyermek Néptánccsoportok 

 Márkói Nyugdíjas Kórus 

 Steixner István Német Nemzetiségi Kórus 

 Márkói Kamara TehátRum 

 Kaffehr Zsuzsanna (ének) 

 Martinkovits Szandra (tánc) 

 Márkói Szavalóverseny győztesei 

 Kurázsi Néptáncegyüttes  

 Dr. Novográdecz Csaba és Dr. Budai 

Barbara (Senkiföldje Zenekar) 

akkusztikus koncertje 

 „Gotthy” koncert 

 Meglepetés 

 Bál 



 

FALUNAPI FŐZŐVERSENY ÉS  

UTCAFOCI BAJNOKSÁG 
 

A falunapi programok között az eddigi évekhez hasonlóan most is szeretnénk 

megrendezni a vadpörkölt-főzőversenyt és az utcafoci bajnokságot. 

 

Ezúton kérnénk a pörköltfőző versenyen 

részt venni kívánó csapatokat, hogy 

jelentkezésüket legkésőbb július 31-ig adják 

le az önkormányzatnál. A főzéshez 

szükséges húst a falu biztosítja a versenyzők 

számára, a többi hozzávalóról mindenki 

egyénileg gondoskodik.  

 

Az utcafoci bajnokság leendő résztvevői Söveg Zoltánnál 

jelentkezhetnek - Tel.: 06-30/9364539, valamint legkésőbb a 

falunapon a helyszínen (márkói focipálya) reggel 8 óráig.  
 

 

* * * 
 

KÖNYVTÁRSZÜNET!!! 
 

Ezúton értesítek minden Kedves Könyvtártagot, hogy a Márkói Községi 

Könyvtár 2011. július 18-án és 21-én ZÁRVA TART.  

Nyitás: július 25-én, hétfőn.   

 

Megértésüket előre is köszönöm! 
 

Polányiné Lénárt Katalin: 

könyvtáros 
 

 

INVITEL FOGADÓÓRA  
 

Végh Annamária az Invitel képviseletében 2011. július 19-én (kedd) 13:00-16:00 óráig tart 

fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 
 

* * * 
 

 

ŐSTERMELŐI ÉS KISTERMELŐI PIAC 
 

A Várpalotai Közüzemi Kft. központi telephelyén regionális őstermelői piacot nyit 

2011. július 31-én. 

Várjuk azon márkói termelőket, akik saját termékeiket (zöldség, gyümölcs, hústermék, 

kisállat) szeretnék értékesíteni. 

 

Érdeklődni lehet: Várpalota, Fehérvári út 7. 

20/375-8560, 30/484-6913 
 

 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin  


