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Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

XX. évfolyam 12. szám                                                    2013. október 

HÍREK 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-

testülete 2013. október 11-én pénteken tartotta 

szokásos évi közmeghallgatását, melyen elsőként 

Hartmann Antal polgármester ismertette az idei 

évben történt fejlesztéseket.  

A márkói önkormányzat épületét alkalmassá tettük 

arra, hogy az immár 3 település önkormányzatának 

dolgozói megfelelő és kényelmes körülmények kö-

zött végezhessék munkájukat.  

A hivatal melletti helyiséget felújítottuk, és egy 

többfunkciós dísztermet alakítottunk ki belőle.  
 

A tavasz beálltával megkezdtük kültéri munkáin-

kat. Az óvoda előtt egy 500 m2 
-es parkolót, és mel-

lette az óvodához egy gazdasági bejárót alakítottuk 

ki. Az épület további fejlesztéséhez szükséges köz-

műveket kiépítettük. Az óvoda külső színezését és 

a komplett külső-belső szigetelést elvégeztük.  

A téli hónapokban gyártott hulladékgyűjtő kosara-

kat igény szerint kihelyeztük, a Kálvária utcában a 

járdát tovább építettük, és ha az időjárás engedi, a 

Búzavirág és a Pipacs utca közti szakaszt is szeret-

nénk még az ősszel kiépíteni.  

A Petőfi utca Kőhát utca alatti részének bal oldalán 

folyókát alakítottunk ki. Természetesen  ezzel még 

nem oldottuk meg az utca teljes körű vízelvezeté-

sét, így tavasszal a munkálatokat a teljes befejezé-

sig folytatni fogjuk. 

 

Az építkezés mellett a falu folyamatos karban tartá-

sára is nagy figyelmet fordítottunk, a kis-és közép-

feszültségű  vezetékek alatt az E-on segítségével a 

fák lombozatát karban tartottuk.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő volt szovjet 

bázist az önkormányzat dolgozói és a közmunkások 

segítségével kitakarítottuk, így eddig már 3 éven 

keresztül lehetővé vált az állam által nyújtott föld-

alapú támogatás igénybe vétele, melynek összege 

évi 1,4 millió forint.  

Az iparterület mellett a főút mindkét oldalán a Vo-

lán segítségével buszmegálló öblöket alakítottunk 

ki jobbá és biztonságosabbá téve az ott dolgozók 

élet– és munkakörülményeit. 

 

Lehetőségeinkhez mérten jövőre is legalább ilyen 

intenzíven szeretnénk a falut építeni, szépíteni. 

 

Kulturális életünkben is nagy fejlődés mutatkozott, 

melynek látható nyomai a civil szervezetek áldoza-

tos munkájának és nagy felkészültségének köszön-

hetően  minden egyes  alkalommal megdobogtatták 

a márkói emberek szívét. Szakmai felkészültségük 

és fejlődésük abban is lemérhető, hogy már nem-

csak a márkói embereket örvendeztetik meg fellé-

péseikkel, hanem távolabbi települések rendezvé-

nyeinek meghívott vendégeiként is egyre gyakrab-

ban szerepelnek. Az elért eredmények és sikerek 

megvalósulásában nagy szerepe van Polányiné Lé-

nárt Katalin szervezőmunkájának.   

 

További munkájukhoz erőt, egészséget, kitartást 

kívánunk: 

 

Hartmann Antal 

polgármester 
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Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 
 

A nyár hosszú volt és eseménydús tánccsoportjaink 

számára. Június 6-án a Márkói Nyugdíjas Klub 20 

éves jubileumi ünnepségén szerepelt óvodás és isko-

lás csoportunk, majd június 8-án szombaton mindhá-

rom csoport fellépett a bándi falunapon.  

 

Július 6-án a felnőtt táncosok mérették meg magukat 

immár második alkalommal a Litéri Szenior Feszti-

válon, ahol zsűri és nagyszámú szakmai közönség 

előtt mutatták be tudásukat.  

 

Július 16-án este a Csíkzsögödi Harom Táncegyüttes 

(és nagy számú hazai közönség) előtt mutatta be 

"új" (Rábaközi) koreográfiáját felnőtt csapatunk. 

 

Július 27-én ismét Bándra kaptunk meghívást, ahol 

az Essegvári napok alkalmával léptek színpadra isko-

lásaink.  

 

Augusztus 3-án, a márkói falunapon ismét hazai pá-

lyán lépett színpadra mindhárom csoportunk. 

 

Augusztus 4-én vasárnap, Veszprémben, az Óváros 

téren szerepeltünk a felnőtt táncosokkal, a Veszprémi 

Vigasságok folklórdélutánján, ahol mellettünk a Ku-

rázsi és a Veszprém Táncegyüttes lépett színpadra. A 

nagy forróság ellenére élveztük a fellépést, és igazán 

felemelő érzés volt ilyen „nagy nevek” mellett fellép-

ni. 

 

Augusztus 5-én megkezdődött az immár 2. alkalom-

mal megrendezett Márkói Cserdülő Népzenei és Ha-

gyományőrző Táborunk, melyről korábban már rész-

letesen beszámoltunk. 

 

Szeptember 18-án szerepeltünk Veszprém Me-

gyei Önkormányzat jóvoltából a Horváth - 

Magyar - Lengyel történelmi vetélkedőn 

Zánkán az Új Nemzedék Központ Sportcsar-

nokban iskolás és felnőtt csoportunkkal.  

 

Szeptember 21-én a bándi szüreti felvonulás 

alkalmával léptünk fel a Márkói Csárda előtti 

téren. 

 

Legközelebb a veszprémi padányi iskola Szü-

lők-Nevelők Bálján lépünk fel november 9-

én, ahova a felnőtt csapat kapott meghívást.  

 

Szeptember elején ismét beindultak a rendsze-

res néptánc foglalkozások. Gyerekcsoportjaink 

létszáma örvendetes módon erőteljesen megnö-

vekedett. Az iskolás csoport foglalkozásait 

mintegy 30 gyermek látogatja rendszeresen, az 

ovisok is több, mint 20-an vannak.                    

 

A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület által 

júniusban meghirdetett logoterv pályázatra 

több pályamunka is érkezett különféle ötletek-

kel. Az egyesület által elfogadott (fenti), nyer-

tes művet Nagy Zsuzsa készítette.  

 

Ezúton is köszönjük a pályázók ötletes és szín-

vonalas munkáit és gratulálunk a sikeres alko-

táshoz! 
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Steixner István Német Nemzetiségi Kórus 

 
A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckar-

ok Országos Tanácsa 2013.október 19-én rendezte 

meg Móron a "Möllman-Ház" lovardájában a VI. 

Országos Fesztiválját, ahova 23 kórus mellett a 

márkói Steixner István Német Nemzetiségi Ének-

kar is meghívást kapott. 21 énekkar élt ezzel a lehető-

séggel. 

A magyarországi német nemzetiségi együttesek min-

den harmadik évben lehetőséget kapnak minősülésre. 

Minősítésüket három évig viselhetik, majd újra minő-

sülhetnek.  

Az idén 72 énekkar vett részt a területi megméretteté-

seken, és ebből 22 kiemelt arany minősítést, 2 rozma-

ring díjat kapott. Ők képviselhették településeiket az 

országos rendezvényen. A résztvevők az ország kü-

lönböző részeiből érkeztek (Pusztavám, Herend, 

Solymár, Márkó, Budapest, Magyarpolány, Zomba, 

Ganna, Vecsés, Úrkút, Érd, Városlőd, Csolnok, Bab-

arc, Taksony 1, 2, Fertőrákos, Mözs, Szederkény, Vé-

ménd , Szászvár). 

Színvonalas, látványos műsorban volt részünk, mely-

nek hangulatát növelte a közös éneklés és tánc. 

 

A fesztivál zárásaként Stefan Kerner-Díjak kerültek 

kiosztásra azok között, akik munkájukkal kiemelke-

dően sokat tettek a német nemzetiségi kultúra ápolá-

sáért és annak továbbörökítéséért. 

Karnagyunk, Pfeiferné Takács Hajnalka kapta meg 

ezt a díjat ezen az estén két másik tevékeny kórusve-

zetővel együtt. Hajnalka a Városlődön végzett neve-

lői, kántori munkája mellett énekel, kórusokat vezet. 

Ezen a fesztiválon is három kiemelt aranyminősítésű 

együttes énekelt a vezetésével (Városlődi Kvartett, 

Herendi Német Nemzetiségi Énekkar, Márkói Német 

Nemzetiségi Énekkar). 
 

Ezúton is köszönjük áldozatos munkáját és gratulá-

lunk a kitüntetéshez! 

 

A kórussal legközelebb december 1-én Bándon, 

majd december 8-án délután 17 órakor a Márkói 

templomban tartandó hagyományos adventi koncer-

tünkön találkozhatnak, ahova már most szeretettel 

meghívunk minden kedves márkói lakost.  

 

Ünnepeljék velünk együtt karnagyunk és kórusunk 

sikerét, és szeretnénk dalainkkal elültetni szívükbe a 

karácsonyvárás örömét, meghittségét. 

 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
 

Kérjük minden egyesületi tagunkat, hogy ok-

tóber 23-án az 1956-os forradalom 57. évfordu-

lója alkalmából rendezendő megemlékezésen 

vegyen részt. Az ünnepség 14.30-kor kezdődik 

a kálvária sor elején lévő kopjafánál. Vendég és 

ünnepi szónok lesz Dr Navrasics Tibor minisz-

ter úr, akinek közbenjárására egyesületünk 

150.000 Ft támogatáshoz jutott. 

 

A következő összejövetelünket november 6-án 

16 órakor tartjuk. Előadást tart Kaszás György 

r.t.örm. körzeti megbízott. 
 

Várunk mindenkit, főleg a soproni kirándulá-

sunk résztvevőit, mivel a 3000 Ft-os hozzájáru-

lásról készült listát alá kell írniuk. 

 

                                                             Vezetőség 

A Veszprém Megyei  

Rendőrkapitányság hírlevele 
 

A Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt figyel-

met szentel az idősek sérelmére elkövetett bűn-

cselekmények megelőzésére. A JÁRásŐR 

program célja a bűnmegelőzés mellett, hogy 

még a hideg idő beállta előtt felmérjük azokat a 

településen élő idős személyeket, akik szociális, 

egészségügyi szempontból segítségre, támoga-

tásra, odafigyelésre szorulnak. 

 

A helyi körzeti megbízott december 31-ig felke-

resi Márkó településen is az időseket, kriminali-

zálódásukat a találkozás során prevenciós kiad-

vánnyal és személyes tanácsadással segíti. A 

körzeti megbízott a személyes kapcsolatfelvétel 

alkalmával a rendőrkapitányság új prevenciós 

kiadványát is átadja, melyen a rendőrkapitány-

ság munkatársainak fényképe és a 112-es se-

gélyhívó szám szerepel. A helyszínen megmu-

tatja, és begyakoroltatják az idős személlyel a 

112-es segélyhívó szám telefon gyorshívójában 

történő rögzítését, és onnan a hívás kezdemé-

nyezését. A programba a körzeti megbízott a 

falugondnok, vagy más az idősekkel foglalkozó 

szociális munkatársat is bevonja és közösen ke-

resik fel a veszélyeztetett időseket. 

 

Dr. Rózsás János 
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Márkó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, 

kiírja a 2014. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási (A típusú) és középiskolai (B típusú) hallgatók számára 

a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan 

 
TÁJÉKOZTATÁS 
PÁLYÁZATI KIÍRÁSHOZ 
 

A részletes pályázati kiírás elérhető: 

 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok 

 

A pályázati kiírás teljes nyomtatott dokumentuma megtekinthető ügyfélfogadási időben, a 

Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban (Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5). 

 

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje  

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése:  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

 
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 

kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.  

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-

nyes. 

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának  

határideje: 2013. november 15. (péntek, 13 óra) 

 

A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibásnak minő-
sül és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga után. 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

Őszi játszóház 

 

Az idei év újításaként a kellemes őszi idő beáll-

tával játszóházat rendeztünk a márkói gyerme-

kek részére. A kézműves foglalkozások témája 

színeiben és hangulatában az évszak jellegzetes-

ségeit tükrözte. A gyermekek és szülők lelkesen 

készítették a szebbnél szebb, ötletes terméské-

peket, színezték a mandalákat, vágták, ragasz-

tották a halloween díszeket. A sünik és baglyok 

készítése is nagy kalandnak bizonyult a kicsik és 

nagyok számára.  

Miközben a szorgos kezek a teremben alkottak, a 

konyhában is lázas munka folyt, és a kiszivárgó 

illatok egyre töb-

beket vonzottak 

oda. Persze el is 

kelt a segítség, hi-

szen a gófri készí-

tés nem is mindig 

olyan egyszerű 

feladat :) 

 

Végül mindenki kellemesen elfáradva, sok szép 

alkotással, jóllakottan térhetett haza. 

 

Nagyon köszönjük a részvételt és a sok segítsé-

get mindenkinek, és természetesen a kézműves 

foglalkozások vezetőinek, Szkupi Edina, Szalai 

Szilvia és Torma Jozefina odaadó munkáját. 

Márton nap 

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük az 

önkormányzat és a Márkói Német Nemzetiségi 

Óvoda közös Márton napi rendezvényét, melyre 

szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

 

Időpont: 2013. november 8. 16 óra 

 

 

 

 

 
 

Tervezett program:  
 Márton-napi gyermekdalok, versek, mondókák elő-

adása az új óvodánál 

 Lámpásos, fáklyás felvonulás a kápolnához, ott 

teázás, libakeresés 

 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 

3.b. osztályának műsora  

 Tea, forralt bor, libazsíros kenyér 

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda  

ünnepélyes átadása 
 

Szeretettel várunk minden kedves márkói lakost 

a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda  

ünnepélyes átadására  

2013. november 7-én 16 órai kezdettel. 
 

A rendezvényen meghívott vendégként részt 

vesz dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-

helyettes és dr. Horváth Zsolt  

országgyűlési képviselő.  
 

Az ünnepi műsorban az óvodás gyerekek szere-

pelnek.  

 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

