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MMárkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

XX. évfolyam 7. szám                                                         2013. július 

HÍREK 
 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk víz– 
és csatornaszolgáltatását 2013. augusztus 1-től a 
Bakonykarszt Zrt. látja el.  
 
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
valamint a hivatal dolgozói nevében köszönjük a 
Márkói Építő és Szolgáltató Kft. vezetőinek és mun-
katársainak, a Lichtenstein családnak az eddigi, 13 
éven keresztül végzett színvonalas szakmai tevékeny-
ségét. 
 

Márkó Község Önkormányzata 
 

* * * 
 

Tisztelt márkói Lakosok! 
 
Mint az bizonyára már Önök is tudják 2013. augusz-
tus 1-től az Önök víz- és csatornaszolgáltatását Márkó 
településen a Bakonykarszt Zrt. látja el. 
Az átállás zökkenőmenetes lebonyolítása érdekében 
kérjük, hogy a szolgáltatás végzéséhez szükséges 
adatfelmérésben és szerződéskötésben vállaljanak ak-
tívan szerepet! 

A szerződéskötésre 2013. július utolsó hetében kerül 
sor. Ekkor kollégáink előzetes írásos értesítés után 
otthonaikban felkeresik Önöket, hogy az ingatlan tu-
lajdonosával megkössék a víz- és csatornaszolgálta-
tásra vonatkozó szerződést. A szerződéskötéshez 
szükség lesz a tulajdonos személyes adataira (ezek a 
személyi igazolványon megtalálhatóak),  

 

a tulajdonos aláírására, illetve kollégáink leellen-
őrzik a mérőhelyet, felírják a mérő gyári számát, 
hitelességi idejét, leplombálják a vízmérőórákat.  
Amennyiben az ingatlanon locsolási célú mellék-
vízmérő is van kiépítve, azt is ellenőrzik.  
 

A Bakonykarszt Zrt. a locsolási célú mellékvíz-
mérőket csak akkor tudja számlázásba bevonni, 
ha azok a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően 
vannak elhelyezve. Erről kollégáink a helyszínen 
tájékoztatják Önöket. 
 
A szerződéskötés után minden páratlan hónap-
ban felkeressük önöket a vízmérőóra leolvasása 
végett, és az olvasott óraállás alapján készítjük el 
számláinkat. Legközelebb tehát 2013. szeptem-
ber hónapban fogjuk Önöket felkeresni leolvasás 
céljából. 
 
A locsolási célú mellékvízmérőkre jogszabály 
alapján április1-től szeptember 30-ig tudunk 
számlát készíteni. Az ezen a mérőn mért fo-
gyasztást levonjuk az ingatlan főmérőjén mért 
fogyasztásból és csak a különbözet után kell a 
csatornadíjat megfizetni. 
 
Amennyiben kérdések merülnek fel Önökben a 
leolvasás-számlázás-ügyfélszolgálat témakör-
ében, készségesen állunk rendelkezésükre a 
bakonykarszt@bakonykarszt.hu e-mail címen, a 
88/411-141-es ügyfélszolgálati telefonvonalon 
vagy a Veszprém, Pápai u. 41. szám alatt lévő 
ügyfélszolgálati irodánkban! 

 

Bakonykarszt Zrt. 
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Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
a 2013. augusztus 3-án szombaton az új óvodánál megrendezendő falunapra. 

 

 

Délelőtti programok: 
8.00-12.00  Utcafoci bajnokság a focipályán 
8.00-12.00  Főzőverseny  
9.00-12.00  Légvár       
9.00-12.00  Kézműves foglalkozások    
9.00-12.00  Póni lovaglás      
9.00-12.00  Arcfestés      
12.00-13.30 Ebéd  
 
Délutáni műsor 
● Köszöntő – Hartmann Antal polgármester 
● Márkói Nyugdíjas Dalkör 
● Vers 
● Márkói Cserdülő Óvodás Néptánccsoport 
● Sose Bánd Színjátszó Csoport  
● Steixner István Német Nemzetiségi Kórus   
● Délelőtti versenyek eredményhirdetése — OKLEVÉLÁTADÁS  
● Márkói Cserdülő Iskolás Tánccsoport   
● Kaffehr Zsuzsanna  
● Márkói Kamara TehátRum 
● Kauker Gergely és Varga Dóra 
● Márkói Cserdülő Felnőtt Tánccsoport 
● MÁRKÓ KVÍZ EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJKIOSZTÁS 
● Freedance Stúdió 
● Halas Adelaida és Vastag Csaba    
 
KÍSÉRŐ PROGRAMOK:  
Márkó-kvíz, sütemény és üdítőital árusítás a márkói óvoda javára 
 
 

Támogatóink: 
Enyingi Mihály keramikus - Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.- Reál-M Kft - Fehér Művek Kft.  

Happ Kft. - VKSZ Zrt. -  Algida Veszprémi Jégkrémgyára - Lichtenstein Györgyné 
 

MMárkói Falunap 
Meghívó 
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A MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR  
EGYESÜLET HÍREI 

 
   A foltvarró egyesület június 8-án „társas utat” szervezett a Tiszafü-
reden megtartott Országos Foltvarró Kiállításra. A kiránduláshoz 
ajkai, hárskúti, városlődi és veszprémi foltvarrók is csatlakoztak. Az 
utazás költségéihez a márkóiak részére hozzájárult a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium 50.000,- forinttal. 
    

A kiállítson megtekintették a legnevesebb foltvarrók legújabb alkotá-
sait, a dán vendégkiállítók munkáit és lehetőség nyílt anyagok, esz-
közök és kiegészítők vásárlására is. 
    

A Káli-medencében másodszor megrendezett Foltút kiállítás soroza-
ton tíz kis falu vár 10 foltvarró csoportot. Június 28-án Balatonren-
desen a márkóiak kiállításával kezdődött a bemutatkozás. A kiál-
lításon bemutatták a márkóiak által készített képeket, táskákat, hasz-
nálati tárgyakat. Újra láthatóak voltak Szalai Enikő  Birmingham-
ben kiállított alkotásai. 
    

A varrókör augusztusban nyári szünetet tart, szeptembertől folytatja 
a tevékenységét, és sok szeretettel vár minden érdeklődőt. 

 

Migray Emődné 

 
 
 

 

 
Ezúton szeretnénk a márkói szülők 
nevében megköszönni a Blinker 
Horgász Egyesület által 2013. 
július 1-5. között tartott horgász-
tábor szervezését, lebonyolítását.  
 
A táborban a gyermekek sok szép 
élményben, hasznos ismeretekben 
gazdagodtak. Értékes és izgalmas 
programokon vettek részt, s a szer-
vezők a napi változatos étkezteté-
süket is biztosították.  

Falunapi főzőverseny  
 

A falunapi programok között az eddigi évekhez hasonlóan most is szeretnénk megrendezni 
a pörkölt-főzőversenyt  

Ezúton kérnénk a pörköltfőző versenyen részt venni kívánó csapatokat, hogy jelentkezésü-
ket legkésőbb július 28-ig adják le az önkormányzatnál. A főzéshez szükséges húst a falu 
biztosítja a versenyzők számára, a többi hozzávalóról mindenki egyénileg gondoskodik. 
 

 

Utcafoci bajnokság 
 

A falunapi utcafoci-bajnokságra való nevezés határideje július 28. Kérjük a résztvevőket illetve az 
egyes csapatok vezetőit, hogy a határidőig adják le nevezésüket. 
 

A nevezéseket Szalai Szabolcsnál lehet megtenni az alábbi telefonszámon:  
06-70-945-9544 

Szalai Szabolcs 
alpolgármester 

 
 
 

 

Az idei falunapon, 2013. augusztus 3-án jótékonysági sütemény– 
és limonádévásárt szervezünk a márkói óvoda javára. 
Aki sütemény felajánlásával vagy helyi árusítással szeretné segíteni 
a kezdeményezést, kérjük a következő elérhetőségeken jelentkezzen: 
Bere Viktóra -Tel.: 0620/9195-195, bereviktoria@freemail.hu 
Polányiné Lénárt Katalin - 0630/830-6477, katalinlenart@yahoo.de 
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MMárkói Tükör 
Márkó Község lapja 
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 
www.marko.hu 

Kelemen, a kőműves 
Fergeteges táncszínházi előadás 

A CSÍKZSÖGÖDI HAROM NÉPTÁNCEGYÜTTES BEMUTATÓJA 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt  
a Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes  

táncszínházi előadására. 
 

Időpont: 2013. július 15. hétfő 19 óra 
Helyszín: Az új óvoda épülete 

 

Az előadás ingyenes, adományainkkal az együttes útiköltségéhez járulunk hozzá.  


