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Az önkormányzat dolgozói a temető folyamatos
karban tartása mellett lakossági kérésre a papi sírokat is rendbe tették. A papi síron található, a
múltban a településünkön szolgálatot teljesítő plébánosok névsorát tartalmazó, márványból készült
nyitott könyvet Arnhoffer József sírköves mester
újította fel társadalmi munkában, melyért ezúton
is köszönetet mondunk.

HÍREK
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 24-i ülésén döntést hozott a Márkó
Község Díszpolgára cím, illetve a Márkóért Érdemérem idei odaítéléséről. A kitüntetések ünnepélyes átadására a falunapon kerül sor.
Önkormányzatunk újabb pályázatot adott be. Ezúttal az óvoda nyílászáróinak teljes cseréjére,
melynek intenzitása 100 %. Ennek, és az előző
hónapban benyújtott járdapályázatnak az elbírálása augusztus 9-ig várható. A két pályázat által elnyerhető támogatás összesen kb. 17 millió forint.
Reméljük, sikerrel járunk, ezáltal is gyarapítva
településünk értékeit.

A Márkó Sport Egyesület által, Márkó Község
Önkormányzata támogatásával beadott, nyertes
pályázat útján a sportöltöző felújítása a végéhez
ért. Átadása június végére várható.
A településünk belterületén tapasztalható gyakori
gyorshajtás miatt lakótársaink és gyermekeink
biztonsága érdekében az elkövetkezendő időszakban fokozott rendőri ellenőrzés várható. Kérjük a
sebességkorlátozás betartását.

A Stációsor felújítása megtörtént, melynek meszelését a polgármester kérésére a Márkói Németek
és Magyarok Baráti Köre Egyesület vállalta magára.

Hartmann Antal
polgármester

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Június 3-án tartottuk a már hagyományos szalonna
sütést és a fiú napot, melyre meghívtuk a hárskúti
nyugdíjasklub tagjait is. Az ideiglenesen összeállt
énekkar dalokkal kedveskedett a fiúknak. A zenés
táncos összejövetel nagyon jó hangulatban zajlott,
Nádasi Elemér harmonikásnak köszönhetően.
Legközelebbi összejövetelünket a hárskúti nyugdíjasok meghívásara július 17-én, pénteken tartjuk
Hárskúton. Indulás 16 órakor a Petőfi utcai buszmegállóból (a templom bejárattal szemben) illetve a
Vasút utcai megállóból. Ez a busz Herendről indul.

Hárskúton köszöntjük meg a júliusi névnaposokat.
Hazafelé jön busz 19 órakor és 21 órakor.
Szeretettel várunk minden tagunkat és leendő tagjainkat is.
Egyesület elnöksége
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deklődés esetén, további lehetőségekre is mód nyílik.

Márkó SE hírei

A 2014/15-ös megye II.
osztály futball bajnokságában a felnőtt csapat a 24
forduló alapján 7 győzelemmel, 4 döntetlennel és 13
vereséggel, 24 ponttal a 10.
helyen végzett. A kölcsönkért – mivel nem tudtunk kiállítani hazai ifjúsági
csapatot – veszprémi csapat 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 16 vereséggel, 17 megszerzett ponttal a
11. helyet szerezte meg. Ez a bajnokság rövid összefoglalója – volt jobb is, és remélhetőleg lesz is…

Visszatérve a futballcsapat jövőjére: Szeretnénk egy
helyi fiatalokból és korábbi helyi játékosokból
(kiegészítve környékbeli játékosokkal) álló csapatot
kialakítani. Rövidesen felkeressük az itt nevelkedett
és korábban itt játszó játékosokat egy rövid megbeszélésre a szándékaikat illetően, hogy kívánnak-e a
településünk által felkínált lehetőségekkel élni és a
helyi csapat tagjaként szerepelni.
Ernyei István
elnök

Eközben lezajlott egy sportöltöző és egy sportolói
feltételeket javító beruházás! Ennek a két pályázatnak a megvalósulása a közeli napokban történik
meg, összesen 11 millió Ft értékben. A fejlesztés
során az öltöző felújításra került, a tető cseréplemezes fedést kapott. A vízrendszer teljes felújítása
megtörtént, a melegvíz kapacitását a duplájára emeltük. Modern infrafűtést kapott minden öltöző. Az
épület külső szigetelése, valamennyi helyiség és a
terasz burkolása, illetve festése megtörtént, a külsőszínezést is magában foglaló befejezés keddre várható.
A pálya alsó térfele napelemes világítást kapott, így
lehetőség van sötétedés utáni edzés megtartására.
Vásároltunk egy fűgyűjtős fűnyírótraktort, egy
komplett mérkőzés garnitúrát, a csapat részére Márkó felirattal melegítő garnitúrát, 20 db Adidas mérkőzéslabdát. Mindezeket az avatás után bocsátjuk a
csapat rendelkezésére. A most véget ért bajnokság
bebizonyította, hogy ez a település – iskola nélkülnem képes utánpótlás csapatot biztosítani.

***
Trianoni megemlékezés

2015. június 4-én a trianoni békediktátum 95. évfordulójának alkalmából megemlékezést tartottunk a
márkói kopjafánál. A Himnusz eléneklése után elsőként a Márkói Kamara TehátRum tagjaitól -Tál Sándorné, Laknerné Léber Katalin, Tál Gina, Libis Kinga, Szalai Szabolcs hallhattunk szívszorító verseket,
prózákat. A műsort Szabó Sándor által énekelt népdal gazdagította. Ezek után Hartmann Antal polgármester úr megemlékező beszéde és a koszorúzás
következett. A rendezvény a Székely Himnusz és a
Szózat eléneklésével zárult.

Olyan terhet ró az egyesületre a megye II-es szereplés, amit kevesen tudnak kigazdálkodni, sőt nem is
szeretnének. Azt büszkén elmondhatjuk magunkról,
hogy megye I. osztályú feltételekkel rendelkezünk
minden tekintetben. A jövő biztosítva van az önkormányzati támogatás és a pályázatok által biztosított állami sporttámogatásoknak köszönhetően. Aki
sportolni szeretne, megtalálhatja helyben a lehetőségeket. Jelenleg a futball jelenti a település sportéletét. A salakos többfunkciós pálya felújítása után ér-

Mindenkinek köszönjük a részvételt, és reméljük,
hogy jövőre még több lakost láthatunk a megemlékezésen.

***
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Óvodai hírek
Eseménydús időszakról számolhatok be az óvoda
életével kapcsolatban.
A szülői munkaközösség által februárban szervezett
bál ismét szép bevételt hozott. Ennek eredményeként két új játékot vásároltunk, melyeket az előírásoknak megfelelő ütéscsillapító talajjal telepítettünk
az óvoda udvarára. Az új eszközök beszerzése ismét
a település összefogásának köszönhető, hiszen nagyon sokan járultak hozzá a bál sikeréhez úgy is,
hogy nem vettek részt a rendezvényen.

mindennapjaiba, megismerhettek olyan használati
tárgyakat, eszközöket, melyekkel manapság már
nem találkozunk. Ellátogattunk az Iglauer Parkba,
ahol Krein Péter fogadott és vezetett körbe minket.
Itt a szabad játéké volt a főszerep.

Május 14-én szerepeltünk a Tótvázsonyban megrendezett német nemzetiségi óvodák találkozóján. Ez
volt az első alkalom, amikor a Német Nemzetiségi
Önkormányzat által felajánlott támogatásból készült
tradicionális márkói viseletben léphettünk fel. Szabó
Erzsi néni segítségünkre volt a ruhák színének és a
fazonjának pontosításánál. Így készültek Dodog
Detti kezei által az óvónők és a gyermekek számára
a hagyományos márkói viseletek. Tótvázsonytól
megkaptuk a vándorbotot, mellyel jelképesen a jövő
évi rendezés jogát is átadták nekünk.

Június 23-án reményeink szerint hagyományteremtő
kiránduláson vettünk részt szülőkkel, nagyszülőkkel, gyermekekkel együtt Budapesten. Célunk volt,
hogy minél több közlekedési eszközzel megismerkedjünk a nap folyamán, ezért a vonatról leszállva
metróval, villamossal, hajóval is utaztunk. A Parlament megtekintése után a Minipoliszban töltöttük a
délutánt, ahol a gyerekek az interaktív kiállítás révén megismerhették és kipróbálhatták a felnőttek
kicsinyített világát.

A Levendula Cukrászda jóvoltából fagyizhattunk
gyermeknap
alkalmából
óvodásainkkal.
Köszönjük Gyöngyinek és családjának a felajánlást!
Ugyancsak köszönet illeti a Márkói Nyugdíjasok
Egyesületét a gyereknapi programjaink lebonyolításához nyújtott támogatásukért!
Gyermeknapunkat bábszínházi előadással színesítette Kisteleki Zoltán. A bábszínházat a szülők által
felajánlott „csoportpénzből” finanszíroztuk.

Ismét mozgalmas nevelési évet tudhatunk magunk
mögött. Köszönetem fejezem ki kollégáimnak a kitartó, felelősségteljes munkájukért, fenntartónknak
az együttműködésért, nemzetiségi önkormányzatunknak a mindenkori támogatásukért, a szülőknek,
nagyszülőknek és a falu lakosságának minden segítségért és az összefogásért!

Június 15-én Városlődre kirándultunk Katica csoportosainkkal. A tájház megtekintésével bepillantást
nyerhettek óvodásaink a múlt századbéli családok

Fenyvesi Andrea
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Szent Iván éj
2015. június 20-án szombaton megrendeztük a már
hagyományossá vált Szent-Iván éji mulatságot. A
program a tűz meggyújtásával kezdődött, ahol lehetőség nyílt a finom kürtöskalács és szalonna sütögetésére. A hangulatot a Jurta Zenekar színvonalas
muzsikája fokozta. Amint besötétedett, kicsik és
nagyok Kelemen Attila jóvoltából távcsővel pásztázhatták a csillagos égboltot. Elsősorban a Hold, a
Jupiter és a Vénusz volt jól látható. A hűvös idő
miatt a táncmulatság bent folytatódott, ahol moldvai
zenére ropták gyermekek és felnőttek egyaránt.
Horváth Attila prímás gondoskodott a jó hangulatról. A zenekar tagjai számos hangszeren szólaltatták
meg a jobbnál-jobb dalokat, és néhányan együtt nó-

táztak velük. Aki kellően bátornak érezte magát,
merészségét a tűzugrásnál bizonyíthatta, amire bőven akadt jelentkező. Minden résztvevő vidám élményekben gazdagodott.
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében valósult meg.

részesei lehettek, csörgőztek, táncoltak, és még a
színpadon is énekelhettek. Az együttes tagjai rögtön
megtalálták a közös hangot a nézőkkel élvezetesebbé téve így az előadást. Egy kislány számára még
emlékezetesebbé varázsolták a napot, hiszen születésnapja alkalmából felköszöntötték.
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében valósult meg.
Ezúton is köszönjük a könyvtár támogatását, mely
lehetővé tette e színvonalas program megvalósítását.

Gyereknap

A május 31-én megrendezett márkói gyereknap
nagy sikert aratott falunk kis lakói körében. A programok a kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedveztek. A gyerekek két légvárban vezethették le energiáikat, megmérethették magukat az ivó-, lufi fújó–
és aszfaltrajz versenyen, valamint kipróbálhatták a
lovaglás nyújtotta izgalmakat is Kiss Anna és Tóth
Bálint közreműködésével. A kreatív arcfestőnek
köszönhetően a gyerekekből pillanatok alatt mesehősök illetve különböző állatfigurák váltak. Az
egyik legnépszerűbb program a traktorozás volt. Az
apróságok nagy sikongatásokkal jelezték a falu lakóinak, hogy mennyire élvezik a napot, ami csak
róluk szól. Ezúton köszönjük az élményt Cseke Jánosnak.
A rendezvényt a Mézengúzok Gyermekzenekar
hangulatos előadása aranyozta be. Színvonalas
gyermekdalokat hallhattunk, aminek a kicsik aktív
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Szünidei kavalkád- Séta az állatkertben
Végre megérkezett a várva várt nyári szünet! Június. 24-én falunk kis csemetéivel ellátogattunk a veszprémi állatkertbe. A nap egy rövid erdei túrával kezdődött a Gulya-dombon, majd egy hosszú,
mókás séta keretében megismerkedtünk az
állatkert minden egyes lakójával.
A gyerekek nagyon élvezték a kirándulást,
számos információt gyűjthettek az állatokkal kapcsolatban. Számukra a program
fénypontja mégis a játszóházban eltöltött
idő volt, kacagásuk betöltötte az egész termet. Ezután egy közös
fagyizás zárta le ezt az élményekkel teli, és eseménydús napot.

***

Csehbányai kirándulás
2015. július 08. (szerda)
Indulás: 8:32 Márkó vasútállomás
Érkezés: 8:49 Városlőd vasútállomás

Pfeiferék (régi márkói család) házában a sváb szoba megtekintése után, kb.10:30-kor továbbindulunk az apostolok lován Csehbányára (kb. 4,5 km – 1,5 óra). A kápolna megtekintése után délben nekünk kell megszólaltatni a harangot, utána besétálunk a faluba ahol elfogyasztjuk a magunkkal hozott elemózsiát. Lehetőség lesz üdítő és fagylalt vásárlására. A
csehbányai falubusszal visszautazunk Városlődre és onnan vonattal haza Márkóra.
Hazaindulás: 14:32
Érkezés: 14:49
A kirándulás várható költsége:
● felnőtt: 740 Ft
● diák (18 év alatt) : 370 Ft
● 90%-os: 70 Ft
● 1 gyerek + 2 felnőtt 33%: 500 Ft

A jó időt előre megrendeltük, fáradtan de sok új élménnyel töltekezve érünk haza ☺
Várunk benneteket:
Vojts család
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Szeretettel hívunk minden gyermeket egy
biciklitúrára Veszprémbe, a Laczkó-forráshoz.

Időpont: 2015. július 2. (csütörtök)
Gyülekező: a Kulturális Központnál
Indulás: 9:00-kor
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekük számára biztosítsanak időjárásnak megfelelő felszerelést (kalap, naptej, esőkabát) valamint megfelelő
mennyiségű enni- és innivalót.
Bővebb információ:
Polányiné Lénárt Katalin (06/30 830-6477)
muvelodes.marko@gmail.com
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a 2015. évi márkói falunapra

MÁRKÓI FALUNA
FALUNAP
AP
2015

Időpont: augusztus 1. szombat
Helyszín: Kulturális Központ és sportpálya

TERVEZETT PROGRAMOK
DÉLUTÁN 15.00 ÓRÁTÓL

DÉLELŐTT
8-00-11.00
¡ 8.00-12.00
¡ 9.00-13.00
¡ 10.00
¡

Utcafoci bajnokság
Vadétel-készítő verseny
Légvár, arcfestés, Játszóház
Modellezés (repülőgép, helikopter, autó stb.)

¡
¡
¡
¡
¡
¡

MÁRKÓ
KVÍZ

Sütizz az
ovisokért!

¡

A Márkói Járási Szavalóverseny győztesei
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar
Mákói Kamara TehátRum
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
Anakonda Akrobatikus Tánccsoport
Hollywoodoo koncert
Retro Party a Lego Zenekarral

ÉS MÉG SOK MEGLEPETÉS… ☺

Önkormányzatunk az idei falunapon is
megszervezi a már hagyományossá vált
utcafoci bajnokságot.
A nevezés határideje július 26.
Az idei év újításaként a vadpörkölt mellett bármely más, vadhúsból készült étellel indulhatnak a
versenyzők.

Kérjük a résztvevőket illetve az egyes csapatok vezetőit, hogy a határidőig adják le
nevezésüket Szalai Szabolcsnál az alábbi
telefonszámon: 0630/887-6496

A jelentkezéseket legkésőbb 2015. július 26-ig kérjük leadni a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 06-88/504-014-es telefonszámon.

Szalai Szabolcs

A versenyző csapatok részére az önkormányzat a
húst biztosítja, minden más szükséges eszközről,
hozzávalóról és a jókedvről egyénileg kell gondoskodni.
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„Aprót az Apróságoknak!”
Tisztelt Lakosság!
A Levendula Kávézó és Cukrászda gyűjtést szervez az óvodásoknak
Bartos Erika: Bogyó és Babóca könyvsorozatára.
Kérünk Mindenkit, aki szívesen adományozna, tegye meg!
Az Apróságok nevében köszönjük!

Tisztelt Márkóiak!
Ezúton kérnénk a segítségüket egy lakótársunk támogatásában, akinek szekrényre, illetve szekrénysorra lenne szüksége. A használt, de még jó állapotú bútordarabok felajánlását köszönettel
várjuk az önkormányzatnál vagy a könyvtárban.

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com
www.marko.hu
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