
 

XVIII. évfolyam 12. szám                                  2011. november 
 

H I R E K 
 

Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. november 22-én tartotta legutóbbi 

ülését, melyen elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, s a 2012. évi belső 

ellenőrzési tervét. A 2011. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló egyelőre nem került 

elfogadásra, arról a későbbiekben döntenek majd a képviselők.  

 

A továbbiakban a korábban említett, az Új Széchenyi Terv keretein belül kiírt szennyvíztisztító 

pályázattal kapcsolatban Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Márkón 

tervezett beruházás a pályázat feltételeinek mégsem felel meg, de még tárgyalásokat folytat az 

ügyben. 

 

A Márkói Óvoda szombati munkanapokon történő nyitva tartásával kapcsolatban 

megtudhattuk, hogy az Oktatási Hivatal álláspontja szerint az intézményt abban az esetben is ki 

kell nyitni az említett napokon, ha csak minimális számú gyermek felügyeletét igénylik a 

szülők, hiszen településünkön nem működik más oktatási intézmény, mely ezekben az esetekben 

átvállalhatná az ügyeletet.  

 

Az ülésen természetesen az iskola fűtésének kérdése is szóba került, hiszen már egy ideje 

beköszöntött a tél, és a kemény hideg napokon az épület belső hőmérséklete korántsem kielégítő, 

sőt, több fűtésleállás is történt az utóbbi napokban. A témával kapcsolatban a polgármester 

elmondta, hogy a tervezett hőkamerás mérés e hét vasárnapján, tehát 2011. november 27-én 

történik, s ennek elvégzése után, az eredmények ismeretében a tetőszigetelésre szánt bazaltgyapot 

megvásárlására és felhelyezésére, valamint a két fűtött terem nyílászáróinak parapet magasságig 

történő belső szigetelésére is sor kerül a jövő héten.     

 

 

Alábbiakban közöljük Hartmann Antal polgármester jövőre vonatkozó terveit:  
  

„A polgármester jövőbeni tervei 
 

Szeretném megoldani a jelenlegi iparos útra vezető útnak a tulajdonjogát, úgy hogy teljes 

mértékben önkormányzati tulajdonba kerüljön (jelenleg nagyrészt magántulajdonban van és nem  

útként szerepel a nyilvántartásban, de a rendezési terven kérésemre fel lett tüntetve.) 

 

Szeretném megoldani a temető melletti támfal kérdését melyhez igénybe szeretném venni a 

lakosság segítségét. Időnkhöz mérten szeretném folytatni a szabadidőpark munkálatait. 

Amennyiben a kormány lehetőséget biztosít szeretném növelni pályázati forrásból is a 

szennyvíztisztító kapacitását. 

Erőnkhöz mérten foglalkozni kell az Iskola épületével, annak korszerűsítésével. Ahhoz, hogy 

kulturált és biztonságos módon élhessenek az emberek az utak közlekedésre való alkalmasságát 

meg kell oldani, tökéletesíteni oly módon, hogy az átvágások helyén lévő süllyedéseket 

lehetőségünkhöz mérten minél előbb ki kell javítani.  

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

 

 



A Kálvária, Vadvirág és a Kőhát utca portalanítását is előbb utóbb meg kell oldani.  

A belterületi árkok és átereszek kitisztítása után, ami remélhetőleg még az idén befejeződik, 

szeretném megoldani a Kálvária utca védelme érdekében a Kálvária utcából egy új árok 

megnyitását dél irányban a rendezési tervben feltüntetett vízelvezetési nyomvonalon. Nagy 

figyelmet kell fordítani a külterületen lévő valamikor funkcionáló árkok kitisztíttatására és 

önkormányzati külterületi árkok kitisztítására. Megoldásra vár a Petőfi utca felső (gatyaszár utcai) 

részének csapadékvíz-elvezetése is. 

 

Az óvodapályázat nem lett elutasítva, tartalékba lett helyezve. Nem tudni, hogy a jelenlegi 

gazdasági helyzetben mikor kerül rá sor, éppen ezért a jelenlegi helyen funkcionáló óvoda 

korszerűsítésére költenünk kell, és ha szükséges akár a posta áthelyezésével az örvendetesen 

növekvő gyermeklétszám miatt helyet kell biztosítani.  

 

Fontosnak tartom a temetőben az illemhely kialakítását. 

 

A közbiztonság érdekében felvettem a kapcsolatot a rendőrséggel. Azóta bemutatásra került az új 

körzeti megbízott aki nagy valószínűséggel kimondottan Márkó és Bánd környékének biztonságára 

fog felügyelni. 

Egyébként ebben az évben már a rendőrség beszámolt a helyi közbiztonságról, amely szerint a 

közbiztonság jó, a bűncselekmények száma nem növekedett, de figyelni kell a besurranásos 

tolvajokra.  

 

Bár nem önkormányzati feladat, de az egész falu lakosságára vonatkozik, a 20 éve felújított 

kálváriánk vasút feletti kápolna állapota gyors tempóban romlik. Közös összefogással, hogy az 

állapota ne kerüljön 1945 utáni állapotba, a külső állagmegóvást meg kell oldanunk.” 

 

Tisztelettel:      Hartmann Antal  

       polgármester 

 

 

* * * 
  

Nyugdíjas Klub hírei: 

 

November 7-én megtartott összejövetelünk fő célja a Márkói Nyugdíjasok Egyesületének 

létrehozása volt. Az alakuló közgyűlés és a napirendi pontok levezetésére felkértük Madarászné 

Dr. Ifju Bernadettet, aki örömmel jött hozzánk, és felajánlotta segítségét a továbbiakban is. 

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület alapszabályát és megválasztotta az elnökséget. Az 

elnökség az elnökből és 5 elnökségi tagból áll, megbízatásuk 4 évre szól. Ők jelenleg is a vezetőség 

tagjai, és még Kovács Károlyné Julika vállalt tisztségét, aki a kirándulásokért felelős. 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelmet november 11-én beadtuk a bíróságra. 

A dec. 3-i operett előadásra a jegyek rendben vannak, a vonat indulásáról a résztvevőket később 

fogjuk tájékoztatni. 

 

Legközelebbi összejövetelünk december 5-én 16 órakor lesz az önkormányzat épületében (volt 

tanácsadó helyiség). 

 

Szeretettel várjuk minden tagunkat és a további érdeklődőket.  

 

        Márkói Nyugdíjasok Egyesülete    

 

* * * 

 



Sporthírek 
 
Az U16-os serdülők az Úrkút csapatát fogadták és ragyogó játékkal 4:0-ás győzelmet arattak 

Zagyva András 3 és Beke Oszkár 1 góljával. 

A 10. fordulóban Herenden szerepeltünk és egy kijózanító 3:0-ás vereséget szenvedtünk. Néhányan 

nagyobb méretű mezt - ill. mellényt - viseltek... 

Az utolsó fordulóban a Devecser együttese szerepelt Márkón. Jó játékkal 10:0-ra győztünk ellenük. 

Góljainkat Zagyva András 5, Kneisz Bence 3, Mészáros Marcel 1 lőtte, a vendégek 1 öngólt 

vétettek. Ezzel véget ért az őszi szezon. Csapatunk 6 győzelemmel és 4 vereséggel 18 pontot 

gyűjtve 59:23-as gólkülönbséggel az előkelő 4. helyen végzett 11 csapat közül. 

A góllövő listán Zagyva András 21 góllal a 3., Beke Oszkár és Kneisz Bence 14 – 14 góllal a 11. 

helyen végeztek holtversenyben. Dicséret illeti a csapat minden tagját. Külön elismerés illeti 

Fischer Ferenc edzőt, aki remek munkát végzett a csapattal. Köszönet a szurkolóknak, akik szép 

számmal biztatták a csapatot, és a vidéki mérkőzésre is elkísérték őket. Köszönet a Lichtenstein és 

Társa Kft-nek, hogy az évzáró megbeszélésre biztosították a szendvicseket és az üdítő italokat.  

A tavaszi folytatásként március 17-én, szombaton 10.00 órakor az Ugod csapatát látjuk vendégül. 

 

A felnőttek a 11. fordulóban: Márkó-Nagyvázsony 5:0. 

A gólokat sorrendben Orsós József, Treiber Sebastian, Bogár Balázs, Vető Balázs és Mészöly Erik 

szerezte. 

A 12. fordulóban Herenden 6:3-ra győztünk Treiber Sebastian 5 és Vető Balázs 1 góljával. 

A 13. fordulóban Nemesvámos csapatát győztük le 3:1-re Mészöly Erik, Treiber Sebastian és Vető 

Balázs góljával. 

A 14. fordulóban Balatonakaliban 3:1-re kikaptunk a tavalyi bajnoktól. Gólunkat Treiber Sebastian 

lőtte. 

A 15. fordulóban Márkó - Bakonynána 3:1-es győzelmet arattunk. Góljainkat Treiber Sebastian, 

Mészöly Erik és Zagyva Lajos szerezte. 

Csapatunk 9 győzelemmel 2 döntetlennel és 3 vereséggel, 57 rúgott és 29 kapott góllal + 28-as 

gólkülönbséggel, 29 ponttal a 4. helyen telelnek. 

Csapatunkból Treiber Sebastian a góllövő listán a 2. helyen áll 20 góllal, Mészöly Erik a 12. helyen 

10 góllal, Fischer Norbert és Vető Balázs a 13. helyen 9 – 9 góllal.  

Összességében jól szerepeltek a felnőttek, a várakozásnak megfelelően. Tavasszal a felnőttek is 

itthon kezdenek március 17-én 15.00 órakor a Hajmáskér ellen. 

Ernyei István 

S.E. Elnök 

 

* * * 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
2011. november 30-án (szerdán) 17óra 30 perckor 

közmeghallgatást tart. 

 

Helye: önkormányzat melletti helyiség (volt védőnői tanácsadó) 

Témája: beszámoló a 2011.évi tevékenységről 

 

Christkindl- kiállítás 

 

Az idei évben a Christkindl- kiállításnak, melyen Úrkút, Városlőd, Kislőd, Herend, Magyarpolány, 

Bánd és Márkó települések mutatják be Christkindlis szokásaikat, szomszéd falunk, Bánd ad 

otthont. A kiállítás megnyitója 2011. december 3-án 17 órakor lesz a bándi kultúrházban.  

A kiállítás december 18-ig tekinthető meg.  

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.  

Wágenhoffer Kornélia 



Kedves márkói lakosok! 
 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat arra az elhatározásra jutott, hogy 

a már hagyománnyá vált 

„ egy cipősdoboznyi szeretet” 

elnevezésű jótékonysági megmozdulást, az idei évben is megszervezi, 

amelyhez az Önök segítségét kérnénk. 
 

Most itt a lehetőség, hogy egy kis kedvességet ajándékozhassunk rászoruló gyerekek 

részére. 

Az adományokat 0-14 éves korig várjuk,- játékot, iskolai eszközöket, bontatlan 

tisztálkodási szereket, cukorkát, élelmiszert stb.… minden olyan tárgyat, mely még 

szép, használható és működő, valamint szebbé lehetne tenni vele egy kisgyermek 

karácsonyát. 

 

Kérjük, felajánlásukat ne csomagolják be! 
 

Amennyiben úgy érzik, hogy szeretnének segíteni a rászoruló gyerekeknek, úgy 

kérjük, hogy az Önök által felajánlott ajándékokat szíveskedjenek a márkói 

Polgármesteri Hivatalba 2011. november 21- 2011. december 8-ig hétfőtől 

szerdáig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00 - 12.00. óráig eljuttatni, a 

Szolgálatunk pedig továbbítja a rászoruló gyerekek részére. 

 

Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívásunk Önnél is támogatásra talál, ezáltal az 

idén több gyermeknek lehet örömteli karácsonya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönettel és tisztelettel: 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

További információ: 88/503-740 20/399-0803 



Egészségügyi rovat…..Hasznos tanácsok a védőnőtől… 
 

Felgyorsult világunkban egyre többen fogyasztanak energiaitalokat. Nem szabad elfeledkezni 

azonban arról, hogy az energiaitalok koffeint, és más, a koffein hatását felerősítő összetevőket 

tartalmaznak. Ezen italok túlzott fogyasztása sajnos elterjedt a fiatalok körében is. 

Az energiaital nem pótolja a napi folyadékbevitelt, ezért senki ne igya azt üdítőital vagy víz helyett! 

A forgalomban lévő energiaitalok legtöbbjének koffein-tartalma magas. Várandós nők és szoptató 

anyák se fogyasszanak belőle! A túlzott koffeinbevitel a magzat, vagy a csecsemő szervezetébe 

juthat, ami egészségre káros hatású lehet. Az energiaital által előidézett mesterséges pörgés 

megterheli a szervezetet, felborítja a normál életritmust, ami újabb és újabb energiaital 

fogyasztására ösztönözhet. Az ördögi kör vége egy kimerült, energiáját vesztett szervezet lesz, 

amely egészségkárosodáshoz vezet. 

Az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, a megfelelő 

mennyiségű alvás biztosítja az igazi energiát és jelenti az egészség megőrzését! 

 
Jungné Kaibás Ágota 

védőnő 

Így zajlott… 
 

Márton nap 
 

  November 11-én, pénteken délután egyre nagyobb tömeg 

gyülekezett az iskola előtt, izgatottan  várva az ovisok vidám 

csapatát. Nem is várattak sokáig magukra, hamarosan 

megérkeztek Márton-napi lámpásaikkal, az óvó nénik 

kíséretében, és gyönyörű műsorral, kedves dalokkal és 

versekkel lepték meg szüleiket, nagyszüleiket.   

 

A csapat ezután, a 

már meggyújtott 

lámpásokkal hosszú, tömött sorban, dalolva indult a 

kápolnához, ahol a gyerekekre újabb „libás kalandok”, s 

egy-egy pohár meleg tea várt. Mindeközben az iskolában 

készült a libazsíros kenyér, a tea, s a szülőknek a forralt 

bor.  

 

 Visszaérve pedig már készültek is a szebbnél szebb libák és 

varrott tökök a játszóházban, majd izgalmas kaland következett a 

népi hangszerek, s a népzene világába. A délutáni programot a 

táncház zárta Sancival, amely után kellemesen elfáradva, de 

élményekkel gazdagodva térhetett mindenki nyugovóra.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a rendezvényen igen szép 

számban megjelent gyermekek és szülők, valamint a Márkói 

Óvoda részvételét, illetve a szülők, a Márkófolt Varrókör, a 

Cserdülő Kulturális Egyesület tagjainak, valamint Söveg 

Zoltánné Babi és Lichtenstein Györgyné Marika segítségét 

és támogatását. Külön köszönet a Kőris Zenekar tagjainak, 

Farády Tamásnak és Bódis Erika prímásnak, akik a 

hangszerbemutatót rendkívül kedvező áron vállalták.  
 

 

* * * 



PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Adventi játszóház 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a hagyományosan 

megrendezendő adventi játszóházunkba 2011. december 2-án 

pénteken 16 órai kezdettel az iskolában. 

 

Tervezett foglalkozások: karácsonyfadíszek, adventi ablakdíszek 

készítése, gipszfestés, arcfestés, varrás, és sok meglepetés. 

 
 

* * * 
 

Mikulásünnepség 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!  

Szeretettel várunk minden kisgyermeket a 2011. december 6-án, 

kedden 17 órai kezdettel az iskolában megrendezendő 

Mikulásünnepségre. 
 

A Mikulás megérkezéséig „Az igazság kútja” című mesés játékra 

invitálnánk mindenkit Lang Rudolf közreműködésével. 
 

*Az ünnepségen az 1-7 éves márkói gyermekek kapnak mikuláscsomagot.  

 

 

* * * 
 

 

Ringató 
 

Nagy érdeklődés mellett, vidám hangulatban zajlott a november 17-én 

megtartott, második Ringató foglalkozás is. A kellemes népi dallamok, ritmusok, 

mondókák hamar belemásztak a fülekbe, így a szülők egyre bátrabban énekeltek, 

tapsoltak, s közben ringatták, hintáztatták gyermekeiket. Időközben megszólaltak 

a különböző hangszerek is, melyek által hol egy egér cincogását, egy béka 

kuruttyolását, hol pedig egy macska nyávogását, vagy éppen egy medve brummogását 

hallgathatták, és persze szájtátva figyelték a picurok. A következő foglalkozást 2011. december 15-

én, csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel tartjuk az iskola épületében, melynek díja továbbra is 

kedvezményes: 600,- Ft/gyermek.   
 

Szeretettel várunk minden kisgyermeket szüleikkel, nagyszüleikkel.  

 

* * * 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
 

2011.12.10-én 16 órakor a márkói templomban tartandó Adventi Koncertjére. 
 

A koncerten fellépnek: Szent Anna Kórus Bándról 

 Márkói Kamara TehátRum 

Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 

 



Meghívó 
  

 Szeretettel hívunk minden lakótársunkat a CSALÁDI KÖR című országos foltvarró 

kiállításra, melyet a plébánia épületében rendezünk. 

 

2011. év a Család éve, ebből az alkalomból pályázatot hirdetett a jászberényi Foltvarró csoport. A 

pályázatra 30 kép érkezett. Köztük két márkói. Így lehetőségünk van vándorkiállítás formájában 

bemutatni az alkotásokat. 

 

Ezek a faliképek a család üzenetét hordozzák varró technikával. Első pályázatunk volt, és 

mondhatom nagy örömmel és szeretettel varrtuk mindketten. 

 

 A helyi Karitász csoporttal szervezzük ezt a kiállítást, amit jótékonysági vásárral kötünk 

egybe. Apró karácsonyi ajándékokat készítettünk. A bevétel egy részét - úgy, mint tavaly - 

rászoruló családok ajándékozására fordítjuk. A vásárhoz Vojtsné Szabó Andrea szalmafonással 

készült tárgyaival járul hozzá.      

 

 Örülünk, hogy ezt a programot az Adventi Hangversennyel egy időben szervezhetjük, mert 

így a vendég énekesek is láthatják a kiállítást.  

 

 A kiállítás megtekinthető: 2011. december 10-én, szombaton 14-19-óráig és 

                                                  december 11-én, vasárnap 10-16 óráig             
 

 Várunk minden gyűszűvel, és gyűszű nélkül varró, és nem varró látogatót szeretettel. 

 

  MÁRKÓFOLT Varrókör tagjai  
 

* * * 

Mindenki Karácsonya  

 

Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

2011. december 23-án (pénteken) 17 órai kezdettel az iskolában tartandó 

hagyományos karácsonyi ünnepségre.  

 
 

* * * 

 

Szilveszteri túra 
 

Sok szeretettel hívunk mindenkit egy rendkívüli szilveszteri buliba. 

2011.12.31-én este 8-9 óra között érkeznek Márkóra a Bakony Természetbarát Egyesület tagjai. 

Csatlakozunk hozzájuk, megtekintjük a Kálvária kápolnát, majd Vojtséknál elfogyasztunk egy 

pohár forralt bort. 

Ezután röviden bemutatjuk a templomunkat a vendégeknek. 

Végül útnak indulunk Csatár felé a kápolnát érintve a kilátóhoz. 

Éjfélkor együtt köszöntjük az új évet, pezsgővel koccintunk és megnézzük a környező települések 

tüzijátékát. 

A veszprémiek a város felé, mi kis falunk felé vesszük az irányt és hajnal 3 óra körül megpihenünk 

puha, meleg ágyunkban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

A pontos indulási időpontról érdeklődni a 06-30/608-0278 telefonon lehet a túra napján. 

 

Bakony Természetbarát Egyesület 

Vojtsné Szabó Andrea 



Végh Annamária az Invitel képviseletében 2011. november 29-én (kedd) 13:00-16:00 óráig tart 

fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 

 

* * * 
 

Eladó egy megkímélt, szép állapotú "ELIN GTL 0271" gyártmányú, 238 l nettó űrtartalmú 

mélyhűtőláda, két darab kivehető kosárral. Irányár: 10000 Ft. Érdeklődni a 20/4467-228  

telefonszámon lehet. 

 

* * * 
 

Eladó egy Graco Ultima Travel System 3 funkciós babakocsi, 5-pontos biztonsági övvel, jó 

állapotban. Összecsukható, autóval könnyen szállítható. Bébihordozója újszülöttnek való kivehető 

fejtámasztó párnával rendelkezik, és a babakocsira rögzítetten is tolható, valamint autós biztonsági 

ülésként is használható 10 kg-ig. Egyéb tartozékok, ill. kiegészítők: állítható napernyő, télen 

hasznos lábzsák, könyöklőként is használható tálca, esővédő huzat, a kocsi alján csomagtartó. 

Érdeklődni a 20/4467-228 telefonszámon lehet. 

 

* * * 
 

Eladó egy esernyőszerűen összecsukható, könnyű, nyári babakocsi fektethető hátlappal, jó 

állapotban. Érdeklődni a 20/4467-228 telefonszámon lehet. 

 

* * * 

Kányádi Sándor: November 
 

Nyugaton, keleten 

vörös az ég alja. 

Régről nem kelepel 

kéményen a gólya. 

 

Csóka- s varjúsereg 

lepi el a fákat, 

véget a szél se vet 

a nagy csárogásnak. 

 

Pedig fúj, ahogyan 

fújni tud november, 

birkózik a csupasz 

hegyekkel, vizekkel. 

 

Bömböl a szél, süvölt, 

dühében már jajgat: 

túlcsárogják dühét 

a csókák és a varjak. 

* * * 
 

Rainer Maria Rilke: Advent 

Havat terel a szél az erdőn,  

mint pehely-nyájat pásztora.  

S néhány fenyő már érzi sejtőn,  

miként lesz áldott-fényű fa,  

és hallgatózik. Szűz utakra  

feszül sok ága, tűhegye, -  

szelet fog, - készül, nő magasba,  

az egyetlen szent éj fele. 

 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin  


