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Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. május 10-én közmeghallgatást tartott,
melyen Hartmann Antal polgármester úr beszámolt a 2011. október 17. óta Márkón történt
fejlesztésekről, munkálatokról, és természetesen a jövőbeli tervekről, melyet teljes egészében alább
olvashatnak:
Az út szélén, a játszótér mellett 60 db fát ültettünk.
A temetőben elkészült a mellékhelyiség, és a ravatalozó járólapozása is megtörtént, melynek
költségeihez a Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre 26 ezer forinttal járult hozzá. A Rózsafa
utcában 1 db padot állítottunk fel, a kopjafa mellett, a fák alatt 1 beton asztalt és 2 padot helyeztünk el.
Az óvoda részére egy 5 funkciós játékot készítettünk, melyhez 2 hinta, mászóka, csúszda, kötél
mászóka tartozik.
Országos szemétgyűjtési akcióban vettünk részt, melynek során 60 zsák telt meg.
A közép- és nagyfeszültségű vezetékek alatt az E.ON-nal rendszeresen ápoltatjuk a fákat a
balesetveszély elkerülése érdekében.
A közmunka program keretében minden (a munkaügyi központnál bejelentkezett) márkói
munkanélkülinek tudtunk értelmes munkát biztosítani.
A téli munkákat rendben elvégeztük.
Terv:
Télen hulladékgyűjtő kosarak készítését tervezzük a saját kis műhelyünkben, melyet a lehetőségekhez
mérten szép lassan fejlesztünk (minden használható szerszámot szívesen fogadunk.
A közeljövőben szeretnénk a Petőfi utca Kőhát utcai részének folyóka kérdését megoldani, melyhez
az építési anyagokat már meg is vásároltuk.
Tervezzük az ipari park közvilágításának kiépítését, valamint az új lakóterületi utcák portalanítását.
Az új óvoda előkészületei már egy ideje folynak. A testület 2012. május 25-én döntött a kivitelezőről,
így a szakmunkákat a FÉG-SZER Kft. végzi majd. Az építkezés június 4-én, hétfőn kezdődik, és az
átadási határidő július 31., így a gyerekek a következő tanévben már az új helyen járhatnak oviba. A
teljes költség kb. 14.5 millió forint lesz, melyért falunk egy „21. századbeli” óvodát kap.
Az agóra átépítését is tervezzük. Ennek kivitelezését az anyagi lehetőségeink függvényében
végezzük. Szeretnénk egy télen is használható termet kialakítani álmennyezettel, szigeteléssel,
melyhez minden – munkaerő, szakmunka, építőanyag, anyagi támogatás stb. - segítséget szívesen
fogadunk. Felajánlásaikkal kérjük, keressék a polgármester urat.

A további fejlesztések megvalósítása érdekében a régi óvodaépületet értékesíteni szeretnénk. Az
épület állapotát, piaci értékét felmérettük egy igazságügyi szakértővel, s ennek alapján meghirdettük
eladásra. Az innen befolyó összeget elsősorban az iskolaépület további átalakítási költségeire, és a
faluban szükséges egyéb fejlesztésekre fordítanánk.
A civil szervezetek az önkormányzat által megszavazott támogatási összegek első félévre eső részét a
héten megkapták, a magánszemélyek és vállalkozások felajánlásai is 1 héten belül kifizetésre
kerülnek.

***

A Nyugdíjas Klub hírei
A nyugdíjasklub következő összejövetelét június 6-án, szerdán 16-órakor tartjuk az iskola
színpad termében.
A Pozsonyi kirándulás június 22-én lesz, még lehet rá jelentkezni. Szlovákiában a fizetési eszköz
euro. A kirándulás részleteit 6-án megbeszéljük.
Az összejövetelünkre várunk minden klubtagot és a leendő tagokat is.
Nyugdíjas Klub vezetősége

***

A Sport Egyesület hírei
Serdülő csapatunk számára sajnos nem úgy alakult a szezonzárás, mint ahogy terveztük.
Az utolsó két mérkőzés Márkó - Herend 4-5, Devecser – Márkó 2-2 eredménnyel zárult.
Mindkét mérkőzésen az utolsó percben kapott gól döntött, a vereség és a döntetlen mellett. Így a
Herend 2 ponttal megelőzött bennünket, és csapatunk az 5. helyen végzett. Ez a helyezés azért is
dicséretes egy újonc csapat részéről, mert mi megyei IV. osztályú csapat vagyunk, a többiek viszont
megyei I. osztályú csapatok serdülői. Gratulálunk minden játékosnak!
A felnőttek továbbra is a tabella élén állnak, jelenleg 8 pont előnnyel a Hajmáskér és a Balatonakali
előtt. Nekünk a 3 hátralévő mérkőzésen csupán 1 pontra van szükségünk a bajnoki cím eléréséhez.
Gólarány
Márkó
126:51
Hajmáskér
79:39
Balatonakali
87:36
Szombaton 10 órakor Márkó – Csetény
Vasárnap 17 órakor Nemesvámos – Márkó

Gólkülönbség
75
40
51

Pont
60
52
52

U16 helyosztó mérkőzés
Felnőtt mérkőzés
Ernyei István
S. E. Elnök

***

Kedves Márkóiak!
Kicsiny falunk nagy összefogásról tett tanúbizonyságot, mert rövid idő alatt nagyon sok kupakot
gyűjtöttünk össze. Az óvodai és az önkormányzati dobozt már többször megtöltöttük, így két nagy
zsák kupak gyűlt össze. Külön meg kell említenünk Horváth Józsefet a Hársfa utcából, aki egy egész
zsáknyi kupakkal járult hozzá a gyűjtéshez. De rengeteg kupakot hozott Palvek Gyuláné is a Rózsafa
utcából, akinek szomszédasszonyai leadják, és ő juttatja el a hivatal dobozába. Az oviban pedig van
olyan kisgyerek, akinek mindennapra félre kell tenni egy kupakot, hogy mikor reggel megy az oviba,
ő dobhassa be a dobozba. Köszönjük nekik, Andris nevében is.
Tudomásunkra jutott, hogy már Bándon is gyűjtenek nekünk, de kaptunk már Ajkáról, Szegedről és a
veszprémi Arénából is egy-egy vödörrel. Mivel minden kis kupak számít, így ezúton köszönjük
mindenkinek, aki akár néhány darabbal hozzájárult a gyűjtéshez, ami persze tovább folytatódik,
hiszen segíthet valóra váltani egy kisfiú álmait, vagy legalább kicsivel könnyebbé teheti az életét.
Szeretnénk Andrisnak és családjának egy újabb levelet küldeni, hiszen nagy büszkeségünk, hogy
ennyire összefogott érte egy közösség.
Végül, de nem utolsósorban a kupakgyűjtéssel teszünk környezetünkért is, hiszen nem a szeméttelepre
kerülnek a színes kupakok. A kupakok útjáról is írunk a jövőben, hogy mindenki részese legyen
annak, hogy apró mozdulatokból mekkora csodák tudnak létrejönni.
Krein Viktória és Nagy Zsuzsa

***

Így zajlott…
Térségi Tavaszi Fesztivál
Az idén Márkó adott otthont a Pannon Térség
Fejlődéséért Alapítvány által minden évben
megrendezendő Térségi Tavaszi Fesztivál elnevezésű
programnak. A hagyományosan kétnapos rendezvény
május 11-én, pénteken vette kezdetét egy kerekasztal
beszélgetéssel, melynek témája az „önfenntartó
település” volt.
Bevezetőként Kiss György vers- és énekmondó verses
zenés összeállítását hallhattunk „Íme hát megleltem
hazámat…” címmel, majd a meghívott vendégek
vették át a szót. Győrffy Balázs, országgyűlési képviselő, Nemesgörzsöny polgármestere beszámolt
településének tervezett fejlesztéseiről, melyek végcélja az, hogy a falu minden szempontból
függetleníteni tudja magát, és önfenntartóvá váljon. Ezután Sövényházi Balázs, országgyűlési
képviselő, Nemesvámos polgármestere ismertette terveit, és a már elért eredményeket annak
érdekében, hogy községük mind az energia-, nyersanyagellátást, mind pedig a munkahelyek
tekintetében függetleníteni tudja magát más településektől. Végül Bartos Mónika országgyűlési
képviselőtől hallhattunk fenntartható világ szociális, humán vonatkozásairól, mely az addig hallottakat
kicsit más, ember közelibb megvilágításba helyezte.

Másnap, május 12-én délután a helyi és környékbeli
csoportok mutatkoztak be. Márkót 3 fellépő csoport –
a Márkói Kamara TehátRum, a Steixner István
Német Nemzetiségi Énekkar és a Márkói Cserdülő
Gyermek Néptánccsoport – képviselte, de
fellépőként köszönthettük a Táltos Tánccsoportot és
a
Szentgáli
Bandát
Szentgálról,
a
„Vergissmeinnicht” Tánccsoportot és Kazinczy
Tibor Krisztiánt Herendről és Kauker Gergőt
Hárskútról, valamint közkívánatra Szabó Sándor
„Sanci” is előadta a nemzetközi táncversenyen
különdíjjal jutalmazott legényes táncát. Végül
„sztárvendégként” az Ajka Padragkút
Táncegyüttest és Dávid Roland énekest
köszönthettük a színpadon.
A rendezvény alatt az épületben a helyi és
környékbeli alkotók kiállítása is várta az
érdeklődőket, melyben megcsodálhattuk a
Márkófolt Varrókör gyönyörű alkotásait,
Somodi Edit, herendi mézeskalács készítő ízléses munkáit, Tátrai Ferenc saját készítésű citeráit és
tekerőlantját, Enyingi Judit csodálatos hímzett terítőit és Maróti Lászlóné kislődi fafaragó
alkotásait.
A tervezett kirakodóvásár a rossz idő miatt
ugyan nem valósult meg, de néhány árus az
épületben kínálta gyönyörű kézműves portékáit.
Az iskola előtt lovaglásra is nyílt lehetőség.
Ezúton köszönjük a résztvevőknek, fellépőknek,
szervezőknek és segítőknek, hogy a program
falunkban ilyen színvonalon megvalósulhatott.

***

PROGRAMAJÁNLÓ
Foltvarrós kiállítás a Cholnoky Jenő
Általános Iskolában
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a veszprémi
Cholnoky Jenő Általános Iskolában található Cholnoky
Galériába, az iskola könyvtárába, ahol a Márkófolt
Varrókör kiállítása látható.
A megnyitó 2012. május 30-án 15 órakor volt, és a
kiállítás június 12-ig minden nap 8-tól 15 óráig
tekinthető meg.
Gratulálunk a varrókör tagjainak a gyönyörű alkotásokhoz, és köszönjük, hogy kiállításuk által is
öregbítik falunk hírnevét!

***

GYEREKNAP

Szeretettel várunk minden márkói gyermeket a
2012. június 3-án vasárnap
délelőtt 9.15 órai kezdettel
az iskolában rendezendő

márkói gyereknapra

Tervezett programok:





„Univer Zimme-zumm” Interaktív mesejáték
Ügyességi vetélkedők
Tombola
Póni lovaglás stb.

***

Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület napközis tábort szervez Márkón augusztus 6. és 11. között.
A tábor egész napos felügyeletet, elfoglaltságot biztosít a gyermekeknek izgalmas és értékes
programokkal, sok zenével, tánccal, kézműves és egészségmegőrző foglalkozásokkal és kirándulással.
Jelentkezés és további információ:
Madarászné dr. Ifju Bernadett – Tel.: 06-70/236-1835; e-mail: iphigenia.aulis@gmail.com
Polányiné Lénárt Katalin – Tel.: 06-30/830-6477; e-mail: katalinlenart@yahoo.de

***

Trianon megemlékezés
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2012. június 3-án vasárnap 18.30 órára a trianoni
békediktátum aláírásának
92. évfordulóján,
a Nemzeti Összetartozás Napján Márkón a
kopjafánál
tartandó megemlékezésre.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Márkói Kamara TehátRum színjátszó csoport tagjai:
 Kiss György
 Pataki Patrik
 Szalai Szabolcs
***

Tipegő klub
A kétheti rendszerességgel működő Tipegő Klub a következő alkalommal egy kirándulást tervez
Hárskútra. Szeretettel várunk minden csatlakozni kívánót

jó idő esetén 2012. június 5-én!
A szülők úgy egyeztettek, hogy személyautókkal mennének, és egymás között megbeszélték az utazás
menetét. Aki busszal tud vagy szeretne jönni, 9.20-kor megy busz Hárskútra, és a legközelebbi
visszafelé közlekedő járat 13 órakor indul. A gyülekezés 9 órakor a márkói tanácsadó előtt lesz.
Rossz idő esetén a megszokott időben, 10 órakor kezdődik a klub a tanácsadóban. Aki bővebb
információt szeretne tudni a kirándulással kapcsolatban, keressen bátran telefonon. T:30/8685618
Jungné Kaibás Ágota
védőnő

***
Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. június 5-én (kedden) 14:00-16:00 óráig tart
fogadóórát az önkormányzat helyiségében.

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de
www.marko.hu

