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HIREK
Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. október 11-ére rendkívüli ülés
összehívását kezdeményezte az iskola fűtéskorszerűsítésének ügyében. Az ülésen a lakosság is
igen szép számban megjelent. Az megbeszélés fő tárgyával kapcsolatban Hartmann Antal
polgármester elmondta, hogy nem szándékozik tovább fenntartani eddigi álláspontját, miszerint a
képviselő-testület döntésével szemben kitart az iskola téli bezárása mellett. Úgy nyilatkozott, hogy
két terem, vagyis a könyvtár helyisége és egy nagyterem fűtését támogatja, illetve nagyobb
rendezvények esetén az egész használatban lévő épületrész fűtése megoldható. Sikerült tehát
kompromisszumos megoldást találni, így a testület remélhetőleg valamivel nyugodtabb légkörben
folytathatja munkáját. A következő lépés tehát az épület hőkamerás átvizsgálása, majd a tetőtér
hőszigetelése a már korábban erre a célra megszavazott bazaltgyapottal.
A 2011. október 19-én megtartott közmeghallgatáson elsőként Hartmann Antal polgármester
ismertette a testület 1 éves munkáját (melyet alább teljes terjedelmében olvashatnak szerk.), majd a
lakosság kérdéseire adott választ a testület. Végül a polgármester úr a vízszolgáltatás ügyében
elmondta, hogy a magyar kormány néhány hónapon belül olyan változások bevezetését tervezi,
hogy a hazai vízszolgáltatás kezelését koncentráltan 35-40 nagyobb vízmű kezébe adná. Ez
természetesen a Márkói Vízművet is érintené.
Polgármester úr kérésére a közmeghallgatáson elmondott éves beszámolóját teljes terjedelmében
közöljük:
„Tisztelt Lakosság, Kedves Márkóiak!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a közmeghallgatáson.
Szeretném tájékoztatni Önöket az egy éves munkáinkról.
2010.10.04. vörös iszap:
Megszerveztük a gyűjtést. 2010. 10. 09-én saját kocsival vittük az összegyűjtött adományt, elsők
között Kolontárra. Márkó lakossága 600 kg élelmiszert, 2,5 tonna ruhát és egyéb használati eszközt
adományozott a bajba jutott embereknek.
Október 11-től az önkormányzat alkalmazottai segítettek a helyreállításban. Az első napokban saját
kocsimmal vittem az embereket, utána pedig Fehér László adta kölcsön a kis furgont, amit
szeretnék még egyszer megköszönni.
Közben elkezdődött az árkok tisztítása, speciális szerszámmal az átereszek tisztítását is
megoldottuk. A Hársfa és a Rózsafa utca egyes házainak védelmében új árokrendszert alakítottunk
ki. A vasúti átereszeket is ki kellett pucolni, mert teljesen el voltak dugulva.
A Kálvária utca közepe táján az indító stáció mögött 80 méteres járdát építettünk.
Az ÉDÁSZ-szal felvettem a kapcsolatot, mert a villanyvezetékek a fakoronák között
életveszélyesek voltak. A kivágott fákat és ágakat az önkormányzat területére szállíttattam, és a tél
folyamán kiosztottuk a rászorulóknak.

A rendezési tervben a temető mellett bejelölt körforgalmat kiszedettem a rendezési tervből, mert
nem tartottam tisztességes dolognak, hogy oda egy utat alakítsanak ki, nagy, több tonnás kocsik
számára. A temetőt temetésre használja Márkó lakossága és tartsuk már tiszteletben más ember
gyászát.
Nagy figyelmet fordítottunk a külterületek tisztántartására. A gondatlan emberek több konténernyi
szemetet hordtak oda. Felvettem a kapcsolatot a terület kezelőjével, Schumacher Úrral a zirci
erdészet igazgatójával. Kérésemre árokrendszert alakítottak ki és sorompót állítottak fel.
Egy teherautónyi veszélyes hulladékot fedeztem fel bejárásom során, melyet kollégámmal, Cseke
Jánossal kiborítottam, és egy benne talált számla segítségével be tudtam azonosítani a szemetelőt. A
cég tulajdonosát értesítettem, és még aznap el kellett szállítania a szemetet. A szemét elszállítását
számlával igazolta. A balatonalmádi cég ellen azért nem tettem feljelentést, mert sok ember
munkája került volna veszélybe.
A Munkaügyi Központon keresztül sok márkói kapott munkát. Az önkormányzat foglalkoztatta és
foglalkoztatja a mai napig őket. Nekünk ezek az emberek nem sokba kerültek, mivel a fizetésük
legnagyobb részét az állam finanszírozta. Az emberek fizetéshez jutottak, és a segélynél azért jóval
több pénzt kaptak. Úgy érzem, hogy mindenki jól járt, mi segítettünk sok családon, a munkájuk
pedig meglátszik a falun.
A szennyvíztisztító mellett van az önkormányzatnak egy területe, ahol 7 forrást kipucoltunk a
bozótos fogságából. Már kezd szépen kialakulni, amint az embereknek van egy kis idejük, ott is
dolgoznak. (AZÉRT OTT LESZ KIALAKÍTVA A SZABADIDŐPARK, MERT AZ A TERÜLET
MÉG AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁT KÉPEZI).
A rossz idő beálltával a munkások a hólapátoláson kívül az önkormányzat épülete alatt levő
pincében a játszótér kerítését csinálták, festették, hogy a kerítést fel tudjuk szerelni. A játszóteret be
kellett szintezni, mert az elmaradt. A kivitelező jóvoltából több kocsi földdel kellett feltölteni a
gödröket, és a szintkülönbség is szemmel látható volt. A játszótér területére és köréje fákat
ültettünk, meghirdettük a fa örökbe fogadási akciót. Ezúton szeretném megköszönni azoknak az
embereknek, akik örökbe fogadtak egy-egy fát.
A tavasszal folytatódott az árkok tisztítása.
Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása. A kerítés egy részét is megcsináltuk, a faanyagot
megvásároltuk, és a munkát saját embereink végezték el, hogy minél olcsóbban kihozzuk a
költségeket, amit tudunk, magunk csinálunk, ez által rengeteget tudunk spórolni.
A temető előtere is elkészült az év folyamán. A betonalap tuskókat az önkormányzat embereivel
csináltattam, hogy ne kerüljön olyan sokba az előtér. Padokat helyeztünk el, amit Veszprém
városától kaptunk. Le lettek festve és új fa ülést és háttámlát kaptak. A halottasházba bevezettük a
vizet és a szennyvízre is rákötöttünk. A benti munkálatokat majd a télen csináljuk meg.
A buszmegálló veszprémi részét részben lebontottuk, mert már össze akart dőlni és otrombán nézett
ki: az ablakok kiverve, a farész korhadtan összedőlés határán volt. A jó fák felhasználásával egy
kisebb buszmegállót alakítottunk ki egy kis szélfogóval tettük tetszetősebbé. A környéket térkővel
raktuk le és egy pad is került oda. A pad mögé egy kis fát ültettünk, de sajnos másnap már vandál
módon kettétörték. De ha a tettes meglesz, ő sem fogja megúszni, hogy a kárunkat meg ne térítse.
A Balázs óra megrongálója sem úszta meg. A tettest megtaláltam és súlyos tízezrekbe került neki az
óra megcsináltatása, mivel az összes költséget ki kellett fizetnie.
A falunapon ajándékba kaptunk a Hajagvidéki Vadásztársaságtól vadhúst, az Unilevertől, a REÁLM-től jégkrémet, üdítőt, sört, amit ezúton is meg szeretnék köszönni. Na és a lakosság segítségét,
hogy a falunap ilyen szépen lement.
Külön megszeretném, köszönni Kovács Zoltánnak, Kiss Jánosnak, Horváth Jenőnek és Rózsa
Lászlónak, hogy azt a rengeteg kolbászt megsütötték, és a falunapi ünnepségben munkával vették ki
a részüket. Külön megköszönöm Rózsa Lászlónak az óvodában végzett munkáját.
A MÁV rámpájának az elhelyezését a tulajdonosok kérésére kivizsgáltattam. A testület felülbírálta
előző döntését, és más helyre kerül a vasúti rámpa.
A Rózsafa és a Kálvária sarkára egy korlát került, hogy az esetleges balesetet elkerüljük.

Az iskola bejáratához egy akadálymentesítő feljárót csináltattam, hogy a kismamák könnyedén fel
tudják tolni a babakocsit. Az akadálymentesítő hivatalba lépésem elején valósult meg.
Az iskola tetőterében az átvilágító ablakokat is megcsináltattam. Éveken keresztül ázott a
nagyteremben a színpad.
Az önkormányzat fűtésrendszere elkészült.
Mivel a Védőnői szolgálat elköltözött az új épületbe, a régi helyiséget felújítottuk.
A villanyszerelési munkát Szivák Miklós ingyen csinálta meg, a villanyhoz szükséges anyagot is
ingyen adta, a többi munkákat a saját embereink végezték.
A mai nap folyamán már a székek, az asztalok, a hűtő és az egyéb használati eszközök is a
helyiségben vannak, a hétvégén el is foglalhatja a Német kisebbség énekkara, színjátszók,
nyugdíjasok és azok a szervezetek, akik elfogadták az ajánlatomat.
Szerettem volna az új iskola fűtését teljesen lezárni, de sajnos ez nem sikerült, a megspórolt gázdíjat
az iskolára lehetett volna fordítani. A meleg a réseken kiszökik, de ezt sokan nem értik meg.
Az önkormányzat 29 hektáros területét visszaminősíttettem iparterületté (valamilyen félreértés miatt
kikerült onnan, és ez miatt sokat vesztett az értékéből). Hogy hasznot is hozzon ez a terület, bérbe
lett adva, melynek bérleti díja 1.150.000. Ft, amely összeg várhatóan november hónapban fog
számlánkra érkezni.
Igyekeztem az ígéreteimet betartani, amit Önöknek ígértem megválasztásom estén.
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
Hartmann Antal
polgármester

Köszönet!
Az Orvosi rendelő és Védőnői Szolgálat kialakításával a Védőnőnk és Háziorvosunk
visszaköltözött új helyére. Az újonnan megüresedett helyiséget Márkó Község Önkormányzata a
civil szervezetek rendelkezésére bocsátotta. A helyiség átadása előtt azonban szükség volt
átalakításra, felújításra. A belső építési munkákat az önkormányzat dolgozói elvégezték. A villany,
világítás kialakítását Szivák Miklós felajánlotta a falunak. Gyorsan, szép munkát végeztek. Ezúttal
köszönjük neki a felajánlását.
Hartmann Antal
***

Bursa Hungarica pályázat
Az Önkormányzat a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő
felhívására kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára.
A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 2012. évi Általános
Szerződési Feltételek alapján történik.
A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, nappali
tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben, képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű (a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett)
pályázók jelentkezhetnek, akik 2012/2013 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes
idejű, nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázati adatlapok a körjegyzőség hivatalában Márkón átvehetők.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14.

***

Októberi sporthírek
Az U16-os serdülő csapatunk a 6. fordulóban az addig első helyen álló Tapolca vendégeként
bravúros 3: 1 arányban győzelmet aratott Beke Oszkár (2) és Zagyva András (1) góljával.
A 7. fordulóban a 2. helyen Sümeg együttese szerepelt Márkón és a sorozatmérkőzésekhez még
nem szokott, fáradt csapatunk 4:1 arányban vereséget szenvedett, de maradt a 4. helyen.
Csapatunk gólját Péntek Dávid szerezte.
A 8. fordulóban az utolsó a (11. helyezett) Csabrendek otthonában 6:1-es győzelmet arattunk.
Góljainkat Mária Viktor (2), Kneisz Bence (2), Mészáros Marcell (1) és Zagyva András (1) lőtték.
Október 29-én, szombaton az Úrkút jön hozzánk.
November 5-én, szombaton Herendre megyünk. November 12-én Devecser csapatát fogadjuk
Márkón.
Valamennyi mérkőzés 9 órakor kezdődik.
A felnőttek a 8. fordulóban, Olaszfaluban 5:4-es vereséget szenvedtek. Góljainkat Treiber Sebastian
(2), Inzsöl János (1) és Mészöly Erik (1) szerezték.
A 9. fordulóban Márkón 7:2 –re legyőztük a Tihany együttesét. Góljainkat Mészöly Erik (3), Vető
Balázs (3) és Zagyva Lajos lőtte.
A 10. fordulóban Hárskúton 1:1 –es döntetlent értünk el. Gólunkat a hazai csapat öngólja jelentette.
Október 29-én, szombaton Nagyvázsony együttesét fogadjuk, 31-én hétfőn Herendre megyünk.
November 5-én, szombaton Nemesvámos csapata jön hozzánk,13-án vasárnap Balatonakaliban
játszunk, 16-án Bakonynánát fogadjuk idehaza.
Reméljük mindkét csapatunk további sikeres szereplésével megtartja a tabellán elfoglalt 4.
helyezéseiket, de a feljebb lépésre is meg van az esélyük.
Ernyei István
S.E. Elnök

***

Nyugdíjas Klub hírei
Október 5-én megtartott összejövetelünkön ünnepeltük az „Idősek világnapját”, melyen jelen voltak
a meghívott klubok és a polgármester úr. Versek, köszöntők, népdalok és vidám jelenetek
szemtanúi lehettünk. A rendezvény lebonyolítása nagy összefogásról tett bizonyságot a klubtagok
részéről.
Megdöbbenéssel vettük a hírt Dabronaki Károly klubtársunk haláláról. Ezúton is kívánunk
részvétet, erőt és egészséget feleségének és családjának. Karcsi, nyugodj békében!
Október 16-án kirándulni voltunk Kőszegen, ahol megtekintettük a város főterét és templomát.
Migray Emőd tartott nekünk ismertetőt a város múltjáról és nevezetességeiről. Ezután mentünk
Velembe a gesztenyeünnepre, ahol mindenki kedvére sétálhatott, kulturális műsort nézhetett.
Legközelebbi klub összejövetelünk november 7-én 17 órakor lesz az önkormányzat épületében
(volt tanácsadó helyiség). Ekkor napirendi pontunk lesz a nyugdíjas klub egyesületté alakulása.
Minden klubtag és leendő klubtag megjelenésére számítunk.
Nyugdíjas Klub vezetősége

Tudósítás!
Átadták a Hajagvidéki Vadásztársaság vadászturisztikai központját és
vadászházát Márkón
A márkói volt tűzoltószertár épületét már korábban megvásárolta a Hajagvidéki Vadásztársaság
telephely kialakítás céljából. A vadásztársaság az elmúlt évben pályázatot adott be az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az „EMVA Turisztikai tevékenységek
ösztönzése” témakörében azzal a céllal, hogy a megvásárolt márkói ingatlan épületét felújítsa,
átépítse és ezzel egy minden igényt kielégítő turisztikai központot és székházat hozzon létre.
Pályázatukat elfogadták, és több
mint 14 millió forint vissza nem
térítendő támogatást kaptak.
Mivel a szükséges 40%-os
önrész is rendelkezésre állt, a
felújító átépítő munkát ez év
májusában megkezdték, és a
közelmúltban sikeresen be is
fejezték.
A rekordidő alatt elkészült
beruházás ünnepélyes átadására
2011. október 20-án került sor.
Az ünnepélyes átadásra és
avatásra meghívott vendégek
közt voltak Dr. Horváth Zsolt
országgyűlési képviselő, Szabó
Ferenc
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium Erdészeti Halászati és Vadászati Főosztályának vadászati osztályvezetője, Hujberné
Gyenes Erika a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szakreferense, Bajkai János a
„Bakonyért” egyesület elnöke, Pap Gyula a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke, Hartmann
Antal Márkó község polgármestere, a környező erdőgazdaságok képviselői és a vadásztársaság
vezetőségi tagjai. Az avatási ünnepséget a Bakony Vadászkürt Egyesület kiváló kürtjátéka tette
hangulatossá.
Avató beszédet mondott Szabó Ferenc V.M. osztályvezető és Hujberné Gyenes Erika MVH
szakreferens. Az vadászturisztikai központot meleg hangú üdvözlő szavak kíséretében Dr. Horváth
Zsolt országgyűlési képviselő, Bajkai János elnök és Hartmann Antal polgármester adta át a
nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágásával Léman Imrének, a Hajagvidéki Vadásztársaság
elnökének.
Az átadó ünnepségen elhangzott beszédekben az előadók hangsúlyozták a vadászat vidékfejlesztési
és turisztikai jelentőségét. Fontosnak tartották, hogy a vadászok ily módon is nyissanak a
társadalom felé, hiszen egy ilyen intézmény közösségi célokat is szolgál. Mindezek mellett
kiemelték, hogy a pályázati lehetőségek keretében, megfelelő felkészültség mellett a vidékfejlesztés
számos területén lehet szép eredményeket elérni.
Márkó polgármestere elmondta, hogy stílusában a régi faluképet idéző, belül igen korszerűen
átépített vadászati központ a község olyan új beruházása, melyre kifejezetten büszkék lehetnek a
márkóiak.
Az átadó ünnepség további részében Léman Imre bemutatta a vendégeknek az új vadászturisztikai
központot. A rendezvény a korszerűen berendezett tanácsteremben tartott, baráti légkörű álló
fogadással zárult.
Dr. Péti Miklós

FELHÍVÁS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYRE
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány és Eplény Község Önkormányzata (IKSZT Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér) közös rendezésben
Eplényi TÁTIKA tehetségkutató versenyt hirdet (tánc, ének kategóriában), melyre szeretettel hívja,
és várja a Leader pályázatban részt vevő települések tehetségeit. A verseny célja, hogy a
tehetségkutató versenyen keresztül minél közelebb kerülhessünk egymáshoz, tehetségeinknek
lehetőséget biztosítsunk, a településeken rendezett programokon. Szeretnénk, ha minél többen részt
vennének ezen a versenyen, amit az elkövetkezendő években, már hagyományként, kibővített
kategóriákkal rendezhetnénk meg.
A verseny résztvevői 2 korosztályban nevezhetnek egy műsorszámmal:
 0-18 éves korig
 18-30 éves korig
A verseny lebonyolításának rendje:
1. A felhívás eljuttatása az Iskolákba, Közintézményekbe 2011.november 1-ig.
2. A Jelentkezési lap beérkezése 2011.november 30-ig.
Cím: Eplényi TÁTIKA Tehetségkutató verseny Takács Tímea IKSZT
programszervező részére
8413, Eplény Veszprémi út 68.
A verseny menete:
1.
2.
3.
4.

Elődöntő 2012. január 21-én, szombaton 15 00-koraz Eplényi Művelődési házban.
Középdöntő 2012. március 24-én, szombaton 15 00-kor az Eplényi Művelődési házban.
Döntő 2012.május 26-án, szombaton 15 00-kor az Eplényi Művelődési házban.
GÁLA MŰSOR (a győztesek) 2012.június 9-én 17 00 kor

Díjak:
Eplényi TÁTIKA arany mikrofon
Eplényi TÁTIKA ezüst mikrofon
Eplényi TÁTIKA bronz mikrofon
Eplényi TÁTIKA közönség kedvence
A színvonalas műsoroknak, fellépési lehetőség, a LEADER települések kulturális
programjain.
Szakértői zsűri fogja a produkciókat értékelni, és a program nyilvános lesz.
Várunk mindenkit sok szeretettel, szurkolókat, barátokat, szülőket, és TITEKET, Versenyzőket!
Elérhetőségeink:
Eplényi Gyermekekért Alapítvány
8413, Eplény, Veszprémi út 68.
Tel:+36703981595
Dreissiger Gáborné
Kuratórium elnöke

Eplény Község Önkormányzat
8413, Eplény, Veszprémi út 64.
Tel:+36306835385
Takács Tímea
IKSZT programszervező

A versenyhez szükséges nevezési lapok beszerezhetők Márkó Község Önkormányzatánál
ügyfélfogadási időben, illetve letölthetők Márkó hivatalos honlapjáról.
***

Így zajlott…
Országos Könyvtári Napok
A 2011. október 3. és 9. között zajló Országos Könyvtári
Napok elnevezésű rendezvénysorozathoz az idei évben a
Márkói Községi Könyvtár is csatlakozott.
Október 6-án, csütörtökön „A csillagos ég szépségei”
címmel az égbolt rejtelmeibe nyerhettünk betekintést Kocsis
Antal
csillagász,
vetítéssel
egybekötött
izgalmas
előadásában, melyet a résztvevők – köztük sok-sok gyermek
– nagy érdeklődéssel hallgattak. Az előadás után
természetesen távcsöves csillagvizsgálatra is lehetőség nyílt.
Október 8-án, szombaton tartottuk „Az én dinóm” címen
meghirdetett gyermekrajz-pályázat eredményhirdetését. A
pályázatra sok szép munka érkezett, és természetesen minden
remekművet díjaztunk, kisebb-nagyobb ajándéktárgyakkal. Az
elkészített alkotások a könyvtár falán megtekinthetők. A rajzokat
Dr. Ősi Attila, ajkai
származású, nemzetközileg
ismert és elismert okleveles
geológus, paleontológus,
az
első
magyarországi
dinoszaurusz-maradványok
megtalálója zsűrizte, majd az értékelés után érdekes előadást
hallhattunk tőle az őslények koráról, és az általa felkutatott,
évmilliókkal ezelőtt élt ősállatokról és dinoszauruszokról.
A rendezvénysorozat a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
támogatásával, valamint a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár segítségével és
koordinálásával valósulhatott meg, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

***

Emlékeztünk 1956-ra…
Nemzeti ünnepünkön, 2011. október 23-án
délután
ismét
összegyűltünk,
hogy
emlékezzünk ama dicső napra, melyen a
magyar nép 55 évvel ezelőtt megmutatta, hogy
még mindig képes az összefogásra, és nem
ismer félelmet, ha a szabadsága a tét.
Az időjárás sajnos ismét nem kedvezett
nekünk, így az eredetileg a kopjafához
tervezett ünnepséget az iskolában tudtuk
megtartani. Az egybegyűlteket Migray Emőd
képviselő köszöntötte, s egyúttal egy rögtönzött történelemóra keretében ismertette az október 23hoz fűződő 55 évvel ezelőtti, és az azóta átélt élményeit. Beszámolója után Dr. Horváth Zsolt,
országgyűlési képviselőnk ünnepi beszéde következett, majd pedig a Márkói Kamara TehátRum
színvonalas műsorát láthatták a jelenlévők. Ezután a kopjafánál elhelyeztük a megemlékezés
koszorúját, majd a szózat közös éneklése zárta a rendezvényt.

Aradi vértanúk
2011. október 6-án a Márkói Kamara TehátRum színjátszó csoport gyertyagyújtást tartott a
kopjafánál az aradi vértanúk kivégzésének 162. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen Arany
János: Rendületlenül című versét hallhattuk Kiss György előadásában, majd az aradi vértanúk
neveit, végül néhány perces néma csenddel emlékeztünk az 1948/49-es forradalom és
szabadságharc mártírjaira.

***

PROGRAMAJÁNLÓ
Kedves Kismamák!
Tipegő klub
Az új tanácsadó működésével újra elindult a Tipegő Klub is. A helyszín a megújult védőnői
szolgálat váróterme és tanácsadója. Az első alkalommal sok kicsi tipegő gyermek vette birtokába a
helyet. A következő alkalom 2011. november 8-án 10 órakor lesz, és utána kéthetente rendszeresen
kerül megrendezésre.
A hely adta lehetőséget kihasználva ismét elkezdődik a Babamasszázs oktatás is. Októbernovember hónapban 3 csoportban, 17 család részvételével indulhat a program.
Jungné Kaibás Ágota
védőnő

***

Egészségügyi rovat…..Hasznos tanácsok a védőnőtől…
100 gyerekből 2-3 tetves. Többek között plakátokkal is kampányol az iskolakezdés óta a fejtetűirtás fontossága mellett az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH). A kellemetlen vérszívók okozta
veszélyekre azért is kell felhívni a figyelmet, mert 30 év után ismét elszaporodtak, száz gyerekből
legalább kettő-három fertőzött. A fejtetvesség, mint probléma nem csak a szociális körülményekkel,
így például a higiénia hiányával, hanem a vérszívók életvitelével szaporodásuk ciklusaival is
összefügg. Megfigyelték, hogy függetlenül a körülményektől a fejtetűk 30 évente elszaporodnak, s
mivel Magyarországon utoljára a ’70-es években fordultak elő nagy számban, most következett be a
következő hullám. Azért is van szükség a figyelemfelkeltő kampányra, mert bár a szülők a hetvenes
években megtanulták megelőzni és kezelni a problémát, az azóta eltelt évtizedek után újra kell
tanulni a mai generációnak azt. A tetvek valójában sokkal szívesebben szaporodnak, élnek a tiszta
fejbőrön. Tehát a tetvesség nem szégyen, de mindenképp kezelni kell. Ma már egyszerűbb kezelni a
problémát. Sokféle készítmény létezik, melyekkel hatékonyan lehet fellépni a fejtetvek ellen. Ehhez
azonban rendszeres vizsgálat és odafigyelés szükséges, nemcsak a védőnők, hanem a szülők
részéről is. További információt és tanácsot szívesen ad a védőnő személyesen is.
Jungné Kaibás Ágota
védőnő

***

Ringató
Előző számunkban beszámoltunk a
Kodályi
elveken
működő,
a
kisgyermekek korai zenei fejlesztését
segítő Ringató foglalkozásról. Mivel
sok kismama és kisgyermekes
anyuka
járt
rendszeresen
Veszprémbe Ringatóra, úgy gondoltuk, hogy megfelelő
számú érdeklődő esetén itt Márkón is indítunk egy
csoportot, melyhez természetesen bármely alkalommal
csatlakozni lehet.
Az első foglalkozást október 6-án, csütörtökön
tartottuk Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita szakoktató vezetésével. Sok édesanya – és egy
édesapa - látogatott el gyermekével, s a hegedű és különféle egyéb hangszerek, valamint Rita
gyönyörűen csengő hangja, közvetlen, kedves személyisége hamar magával ragadta a kicsiket és
szülőket egyaránt. Így már csak az volt a kérdés, hogy lesz-e következő alkalom. Természetesen,
lesz. 2011. november 17-én délelőtt 10 órai kezdettel tartjuk a következő Ringató foglalkozást az
iskola épületében, melyen már egy kedvezményes, 600,- Ft/gyerek áron vehetnek részt a márkói
családok.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

***

Márton nap
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 2011. november 11-én megrendezésre kerülő Mártonnapi rendezvényünkre.

Tervezett program:






Lámpásos felvonulás az Iskolától a Kápolnához
Játszóház az iskolában
Közös zenélés, éneklés
Ismerkedés népi hangszerekkel – pl. kecskeduda, tekerőlant, pásztorsíp stb
Táncház

A rendezvénnyel kapcsolatos további információk Márkó Község honlapján, valamint szórólapokon
és plakátokon lesznek elérhetők.

***

Angol nyelvtanfolyam
Az 1 évvel ezelőtt kezdőként induló angol tanfolyamos kis csoport feltöltésére keresünk fiatalokat,
vagy felnőtteket, akik már tanulták a nyelvet, de szeretnék tudásukat felfrissíteni, vagy
továbbfejleszteni. Kedvezményes ár, jó hangulatú órák helyben!
Érdeklődni: Dézsiné Bán Helga: 70/459-9969

***

ÚJ EGYESÜLET MÁRKÓN
2011. október 25-én, kedden tartotta alakuló ülését a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület. A
26 alapító taggal és 6 fős elnökséggel létrejött egyesület fő céljának a márkói néptánccsoport
felkarolását, támogatását, s emellett Márkó kulturális életének ápolását, színesítését tűzte ki.
Ezúton is köszönjük tagjaink lelkes és pozitív hozzáállását, és természetesen szeretettel várjuk a
célkitűzéseinkkel egyetértő új tagok jelentkezését.
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
elnöksége

***

Néptánc felnőtteknek
Sokan kezdeményezték az utóbbi években, hogy a gyermekek néptánc-oktatása
mellett a felnőtteknek is legyen alkalmuk Márkón a néptánc alapjainak
elsajátításra, a rendszeres néptánc-tanulásra. Az idei évben megkezdtük az
egyeztetést Sancival, s közben a leendő csapat is egyre bővült, így novembertől
útjára indul a felnőtt néptánccsoport falunkban. Az első alkalom 2011.
november 5-én, szombaton 18 órai kezdettel az iskola épületében kerül
megrendezésre.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

***

Kiadó családi ház
Márkón 110 nm-es szép családi ház kerttel hosszútávra kiadó. Megbízható, becsületes, gondos
család jelentkezését várjuk.
Érdeklődni lehet a 70/4599969 számon az esti órákban.

***
Végh Annamária az Invitel képviseletében 2011. november 8-án (kedd) 13:00-16:00 óráig tart
fogadóórát az önkormányzat helyiségében.

***

Egy kis humor…
A bolondokházában éjjel benyit az orvos a betegei szobájába. Látja, hogy az egyik a cipőjével
fűrészeli az asztalt, a másik meg fejjel lefelé lóg a lámpáról, miközben a feje már igencsak vörös.
Megkérdi a fűrészelőtől
- Maguk mit csinálnak?
- Doktor úr, én épp az asztalt akarom ketté fűrészelni.
- És a társa?
- Ő tiszta bolond. Azt képzeli magáról, hogy villanykörte.
- Akkor miért nem szedi le onnan? Már tiszta vörös a feje!
- Hogyne, hogy sötétben kelljen dolgoznom?

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin

