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Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2010 májusában pályázatot adott be egy közös
óvoda-bölcsőde megépítésének tervére. A pályázatkiírás alapján településünk 70%-os finanszírozással
összesen mintegy 70 millió forintra pályázott. Az intézmény az iskola használaton kívüli,
szerkezetkész részében került volna kialakításra. Mivel azonban a pályázati eredmény éveket
(csaknem 2 évet) késett, és többszöri érdeklődésünkre sem kaptunk bíztató választ, a falu rohamosan
növekvő gyermeklétszámára és az egyre sürgetőbb helyzetre való tekintettel a testület döntést hozott
egy, az iskola már használatban lévő részében kialakítandó óvoda megépítéséről.
A tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása is megtörtént, azonban a munkálatok megkezdését
követően érkezett a hír, hogy a régóta várt pályázat végül pozitív elbírálásban részesült, tehát
megnyertük az óvoda-bölcsőde kialakítására megpályázott összeget. Eddigre azonban mind a korábbi,
eredetileg is rendkívül szűkre szabott tervek, mind pedig a megnövekedett gyermeklétszám, valamint
a pályázati pénzek utólagos kifizetése szinte teljesen ellehetetlenítették a pályázati támogatás igénybe
vételét, így a testület a már megkezdett építkezés folytatása mellett döntött.
A munkálatok folyamatosan zajlanak, a kivitelező a tervek szerint 2012. július 21-éig átadja az
épületet, és megindulhat az óvoda átköltöztetése. Természetesen marad még tennivaló azután is, de
azokat már helyi munkásaink végzik el a nyár végéig.

***
Ahogy korábban értesítettük a falu lakosságát, Márkónak 2 hónapja ismét van körzeti megbízott
rendőre. Sokan kérdezték már, hogy szükség esetén hol és milyen módon lehet őt elérni, így alább
közöljük elérhetőségeit:
Kaszás György
Lakcím: Márkó, Petőfi u. 37.
Tel.: 06-30/374-3403

***

A Steixner István Német Nemzetiségi Kórus hírei
A Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület kórusa 3 fellépésen vett részt az elmúlt időszakban
a januártól tartó szorgalmas munka után. Május 12-én Márkón a Térségi Tavaszi Fesztiválon,
június 2-án a hárskúti nemzetiségi napon és június 9-én a bándi falunapon énekeltünk Magasházi
János harmonika kíséretével.
A közönség mindenhol lelkes tapssal díjazta dalainkat.
Legközelebb a márkói falunapon hallhatnak minket augusztus elején.
Vojtsné Szabó Andrea

A Nyugdíjas Klub hírei
A nyugdíjas klub június 22-én Pozsonyba kirándult. Klubtagjaink 90 %-a eljött velünk és nagyon jól
éreztük magunkat. Szlovákiába érkezésünk előtt megálltunk Rajkán, ahol nagyon részletes ismertetőt
kaptunk a templom és Rajka történelméről. Ezúton is köszönjük Halász Józefné Elli közreműködését
az idegenvezetés megszervezésében.
Pozsonyba érkezésünk után egy kis esős és helyi idegenvezetős fogadtatásban volt részünk.
Megtekintettük a macskaköves belváros nevezetességeit és a Szent Márton koronázási templomot. A
várat sajnos csak kívülről lehetett megnézni. Jó fáradtan, de vidáman érkeztünk haza.
Július 3-án Veszprémfajszra mentünk látogatóba 3 nyugdíjas klub találkozójára (Cholnoky
veszprémfajszi és márkói), mely nagyon jó hangulatban zajlott.
A masszírozóval kapcsolatban az a bejelentésünk, hogy mostanában nem működtetjük, a költözés és
helyiség hiány, valamint érdektelenség miatt.
Augusztus hónapban szüneteltetjük a klub összejövetelt, legközelebb szeptemberben találkozunk,
amelyről még tájékoztatást adunk.
Nyugdíjas Klub vezetősége

***

A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület felnőtt néptánccsoportjának hírei
Néptánccsoportunk 2011 novemberében alakult, viszonylag nagy létszámmal, és lelkes tagsággal.
A csoport tagjainak egy része a néptáncos gyerekek szüleiből tevődik össze, de vannak többen,
akik korábban, esetleg gyermekkorukban évekig táncoltak, ám a többség semmiféle néptáncos
múlttal, előképzettséggel nem rendelkezik. Korosztály tekintetében is rendkívül változatos a
csapat. Oktatónk és művészeti vezetőnk Szabó Sándor „Sanci”, csakúgy, mint a gyermek
tánccsoportjainknál a zene, a néptánc szeretetén és megismertetésén túl nagy hangsúlyt fektet a
kulturális értékek, a néphagyományok tiszteletére, ápolására, és természetesen egy összetartó, a
közösségért tenni akaró csapat összekovácsolására.
A táncpróbák vidám, önfeledt hangulata, a tánc, a mozgás öröme, a zene pezsdítő ereje és
természetesen a kellemes, baráti társaság olyan élményt jelent számunkra, amelyre már
szükségünk van, hiszen muszáj, hogy legyen valami, ami kihúz és felemel a dolgos mindennapok
gondokkal terhelt világából. Most, túl az első fellépésen – 2012. július 7. Litéri Szenior Néptánc
Fesztivál – szeretettel várjuk további tagok jelentkezését, akik szívesen táncolnának, énekelnének
velünk, s lennének tagjai egy vidám, lelkes, aktív, és a közösségért tenni akaró csapatnak.
Különös örömmel vennénk fiúk, urak jelentkezését 
Polányiné Lénárt Katalin

***

A Sport Egyesület hírei
A felnőttek is befejezték a bajnokságot.
Az utolsó forduló eredményei:
Nemesvámos-Márkó: 4:4
Márkó-Balatonakali: 5:1 /ezzel már
bajnokok lettünk/
Bakonynána-Márkó 8:2
A 28 mérkőzésből 20-at nyertünk meg, a legtöbb gólt mi lőttük, szám szerint
137-et, a legtöbb pontot mi gyűjtöttük 64-et. Ezzel 4 pont előnnyel nyertük
a bajnokságot, jogot nyerve a megyei II. osztályba való induláshoz.

A falunapi utcafoci-bajnokságra való nevezés határideje augusztus 1. Kérjük a résztvevőket illetve az egyes
csapatok vezetőit, hogy a határidőig adják le nevezésüket, elősegítve azt, hogy 1-én 18 órakor megtarthassuk a
bajnokság sorsolását.
A nevezéseket Ernyei Istvánnál lehet megtenni az alábbi telefonszámon: 06-30-9-790-115

Ernyei István
S. E. Elnök

***

Így zajlott…
GYEREKNAP
Az idei évben június 3-án, vasárnap délelőtt tartottuk a
márkói gyereknapot. A rendezvény első programjaként
„Univer
Zimme-zumm”
címmel
interaktív
mesejátékot láthatott a közönség Egyed Brigitta, a
Pannon Várszínház színművésze és Nyakas Krisztina,
a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatának vezetőjének előadásában.
A fergeteges műsort követően tombolasorsoláson
vettek részt a gyerekek, majd izgalmas sorversenyek,
ügyességi
vetélkedők
következtek.
Végül
természetesen minden résztvevő apró jutalomban
részesült, és a győztesek is átvehették jól megérdemelt
ajándékukat. A rendezvény ideje alatt a kisgyermekeknek póni lovaglásra is nyílt lehetőségük.

***

Trianon megemlékezés
2012. június 3-án vasárnap délután megemlékezést
tartottunk a kopjafánál a trianoni békediktátum aláírásának
92. évfordulójának alkalmából.
Az műsorban közreműködtek a Márkói Kamara TehátRum
színjátszó csoport tagjai Kiss György, Pataki Patrik és
Szalai Szabolcs. A megemlékezés koszorúját Léber György
alpolgármester úr helyezte el.

***

Szent Iván éj
Június 23-án este 7 órakor hagyományainkhoz híven ismét
meggyújtottuk a tábortüzet, ezúttal a kápolna helyett az
iskola előtt. A ropogó tűz fölött egyre többen sütötték a
finom kürtöskalácsot. Hamarosan a Kőris Zenekar is
megérkezett, s a Kurázsi Néptáncegyüttes táncosai
személyében oktatókat is kaptunk az esti táncmulatsághoz.
Alighogy megszólalt a zene, kicsit-nagyok, fiatalok és
idősebbek lelkesen csatlakoztak a táncosokhoz, így vigadva,
táncolva hosszú órákon át önfeledten. Később a tűzugrást is
kipróbálták néhányan, majd egyre többen bátorodtak fel, s
egyesek párban, sőt gyermekeikkel együtt is próbálkoztak a
mutatvánnyal, hiszen a hagyomány szerint a tűzugrásnak ilyenkor mágikus gonoszűző, életmegújító
ereje van. A zenekar távozása után a tábortűz fényében előkerültek a régi magyar nóták, népdalok,
aztán pedig ismét tánc következett hajnalig.
Köszönjük a résztvevőknek, segítőknek, hogy jelenlétükkel, munkájukkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. Külön köszönet Lichtenstein Györgyné Marika támogatásáért!

***

PROGRAMAJÁNLÓ

FALUNAP
Szeretettel várunk mindenkit a 2012. augusztus 4-én az iskolánál megrendezésre kerülő
márkói falunapra.
Délelőtti programok:









Utcafoci bajnokság a focipályán
Főzőverseny - vadpörkölt
Modell-repülő bemutató, szimulátor
Légvár
Kézműves foglalkozások
Póni lovaglás
Arcfestés
Ebéd

Délutáni műsor
 Egyed Brigitta és Nyakas Krisztina
előadása
 Halas Adelaida musicalműsora
 Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
néptánccsoportjainak előadása
 Márkói Nyugdíjas Dalkör
 Steixner István Német Nemzetiségi
Kórus
 Márkói Kamara TehátRum
 Márkói Szavalóverseny győztesei
 … és sok meglepetés

Falunapi főzőverseny
A falunapi programok között az eddigi évekhez hasonlóan most is szeretnénk
megrendezni a vadpörkölt-főzőversenyt
Ezúton kérnénk a pörköltfőző versenyen részt venni kívánó csapatokat, hogy
jelentkezésüket legkésőbb július 29-ig adják le az önkormányzatnál. A
főzéshez szükséges húst a falu biztosítja a versenyzők számára, a többi
hozzávalóról mindenki egyénileg gondoskodik.

CSERDÜLŐ NÉPZENEI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
2012. augusztus 6-11.
Márkó
„Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel.
A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel!
Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó,
de egy ismerős hang, az megmarad, máris érzed, hogy védve vagy,
a dal egy biztos hely!”

Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését, aki szeretne egy hetet eltölteni érdekes
programok, kirándulások közepette a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület által szervezett
napközis táborban.
Jelentkezési határidő: 2012. július 20.
Jelentkezés módja: jelentkezési lap és az egészségi állapotra való nyilatkozat kitöltésével, és a
díj befizetésének igazolásával vagy személyesen történő befizetésével
A Tábor díja: Egyesületi tagok gyermekeinek 3000 Ft/hét;
Egyesületen kívülieknek 6000 Ft/hét
A kitöltött jelentkezési lapokat Polányiné Lénárt Katalin részére kell leadni (postaláda,
könyvtár).
Korosztály: óvodás és alsó tagozatos gyermekek
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

Támogatóink:

Márkó Község Önkormányzata
Márkói Római Katolikus Egyházközség
Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

TÁJÉKOZTATÓ

1. Jelentkezési határidő 2012. július 20.
2. A Táborban a gyermekek felügyeletét reggel nyolc órától, délután négy óráig biztosítjuk (igény
szerint fél nyolctól fél ötig).
3. A gyermekek a Táborban ebédet kapnak, melyet a Márkói Csárdában főznek, s ott is fogyasztják el.
Ásványvizet, tízóraira és uzsonnára gyümölcsöt biztosítunk.
4. Felajánlásokat szívesen fogadunk a tízórai és az uzsonna színesebbé tételére.
5. A Tábor költsége:
a) Egyesületi tag gyermekének 3000 Ft/hét
b) Egyesületen kívülieknek 6000 Ft/hét
Befizetési határidő: 2012. július 20. az Egyesület számlájára (Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezet, 73600077-15708302-00000000; a közlemény rovatban kérjük, szíveskedjék
feltüntetni a gyermek nevét).
6. A Tábor tervezett programjai:
 Kézműves foglalkozások
 Táncórák Sancival
 Vetélkedők
 Lovaglás
 Lópatkolás megtekintése
 Hangszerbemutató
 Játékos programok
 A nyár ízei (Egészséges táplálkozással kapcsolatos játékos foglalkozás)
 Önismereti, csoportfejlesztő játékok
 Táncház, tábortűz
 Zenés előadás
 Kirándulás mesével a környéken
 Kirándulás a Somlóra (szombat, családi program, önköltséges a csatlakozó
felnőtteknek)
 Buszos kirándulás Pápára, Kékfestő Múzeum és az Eszterházy Kastély interaktív
játszóházának megtekintése, részvétel, játék a Várkertben
 Sok-sok meglepetés
7. A Táborban csak egészséges gyermek vehet részt.
8. A Táborban a gyermekek felügyeletét az Egyesület tagjai végzik, akik között számos szakképzett
pedagógus van.
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

***

Erdélyi Tánccsoport fellépése
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a

Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes előadására.
A csoport már több ízben járt falunkban, feledhetetlen pillanatokat biztosítva a
márkói közönség számára. A tavalyi évben a Lúdas Matyi című darabot adták elő
óriási sikerrel, idén az Ez nem mese
című táncszínházi előadást láthatjuk tőlük
Helyszín: Márkó, iskola
Időpont: 2012. július 18. szerda 19.30
Az előadás ingyenes, adományainkkal az együttes útiköltségéhez járulunk hozzá.
***

Lakossági bejelentés
2012. június 10-én reggelre ismeretlen tettes eltulajdonított 9db 2kg-os nyulat a Márkó,
Petőfi S. u. 27. számú ház udvarából. Kérjük, aki tud az esetről, esetleg az elkövető
kilétével kapcsolatos információval rendelkezik, feltétlenül hívja az alábbi telefonszámot:
Tel.: 06-88/270-180
A nyomravezető 20 ezer forint pénzjutalomban részesül!
***

Felhívás!
Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy tartsák be az állattartás, különösen a kutyatartás szabályait,
figyeljenek oda környezetükre, lakótársaikra. Olykor nagy terhet, bosszúságot okozhat egy-egy nem
megfelelően tartott állat a szomszédok számára, de egy kis odafigyeléssel elkerülhetők ezek a
kellemetlen helyzetek.

***
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

