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                    2017.  május 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIV. évfolyam 5. szám 

Márkóért együtt! 

HÍREK 
 

Örömmel tudatjuk a falu lakossá-

gával, hogy 26 év után a Kulturá-

lis Központunk teljes épülete 

megkapta a használatba vételi 

engedélyt. 

A gyorsinternet kiépítésére kiírt 

tendert a PR Telecom nyerte el. 

A légkábellel történő kiépítés a 

közeljövőben megkezdődik . 

A 26 db utcatábla kiváló minő-

ségben és esztétikus formában 

elkészült. Kitelepítésükre június / 

július hónapban kerül sor. 

A Rózsafa utcai járdaépítés jó 

ütemben halad. A PR Telecom 

oszlopai a járda területéről áthe-

lyezésre kerülnek,  s így nem 

akadályozzák a gyalogosforgal-

mat.  

Az iparterületen kiépítendő köz-

világítás engedélyeztetési eljárása 

hamarosan befejeződik. Itt 24 

lámpatest kerül kiépítésre. A 

munka várhatóan június közepén 

kezdődik.  

A Kálvária utcából nyíló bekötő-

utak engedélyeztetése jó ütemben 

halad. A beruházás mindnyájunk 

örömére a nyáron elkészül.  

A szennyvíztisztító bővítésével 

kapcsolatban önkormányzatunk 

felvette a kapcsolatot a bővítés-

tervező mérnöki irodával. 

Amennyiben az engedélyeztetési 

eljárás elé semmilyen akadály 

nem gördül, a hiányzó pénzösz-

szeg beszerzése után reményeink 

szerint a bővítés 2019-ben befeje-

ződhet. A szennyvíztisztító kapa-

citása 2000 fő lélekszámú falu 

elérését teszi lehetővé. 

Önkormányzatunk további beru-

házásokat is tervez, melyekről a 

konkrét megvalósítási tervekkel 

egy időben tájékoztatjuk majd a 

kedves lakosságot. 

 

Tisztelettel: 

Hartmann Antal 

polgármester 

Lakossági tájékoztatás a 

Helyi Építési Szabályzat  

módosításairól 
 

I. Márkó Község Önkormányza-

tának Képviselő-testülete támo-

gatja a VILÉP 2003 Kft. (8441 

Márkó, Rózsafa u. 30/A) kérését, 

melyben a 026/219 hrsz-ú tulaj-

donukban lévő ingatlanon ipari 

épület építése céljából ingatlanuk 

további hányadát erdő 

területfelhasználásból gazdasági-

ipari területfelhasználásra kérik 

módosítani. Az ingatlan további 

erdő területfelhasználású része 

továbbra is erdő terület-

felhasználású marad. A biológiai 

egyenérték megtartása érdekében 

a módosításhoz szükséges kom-

penzációt az önkormányzat tulaj-

donában lévő 032/2 hrsz-ú gazda-

sági-ipari terület-felhasználású 

ingatlan beerdősült szükséges 

nagyságú részének erdő terület-

felhasználásra módosításával biz-

tosítja. 

 

II. Márkó Község Önkormányza-

tának Képviselő-testülete úgy 

dönt, támogatja ifj. Kauker Fri-

gyes (8441 Márkó Hársfa u. 2/A) 

és Hartmann János (8441 Márkó 

Vasút u. 2.) kérését, melyben a 

02/3 hrsz-ú ingatlan Má-1 övezet-

ből Má-2 övezetbe való átsorolá-

sát kérik.  

 

III. Márkó Község Önkormány-

zatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, támogatja Dr. Geiszt Jakab 

(8200 Veszprém Fenyves utca 8.) 

kérelmét, melyben a 462 hrsz-ú 

ingatlan gazdasági kereskedelmi 

szolgáltató övezetből lakóövezet-

be történő átsorolását, a kiszolgá-

ló út szabályozási szélességének 

12 m-re csökkentését kéri.  Szük-

séges a gazdasági és az új lakóte-

rület között a zaj, por hatások 

csökkentését célzó és biztosító 

fizikai és növénytelepítési előírá-

sok megalkotása a lakóövezeti 

* * * 
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A MárkóFolt Varrókör  

Egyesület hírei 
 

Kiállítások Tavasza 
 

Nagy örömünkre idén három he-

lyen is részt vehettünk kiállítá-

son. 2017. április 9-én Bándon a 

Tavaszi Tárlaton mutathattuk be 

munkáinkat. Elvittük magunkkal 

a nagyteremben látható piros sze-

gélyű virágos – madaras kompo-

zíciónkat, melyet 2010-ben közö-

sen készítettünk, s melyhez ha-

sonló papírból a bándi kultúrhá-

zat díszíti. 

 

Alighogy a bándi kiállítást le-

szedtük már állíthattunk ki a 

Márkói Értékünnepen 2017. ápri-

lis 22-én. Az egyesület a Márkói 

Értéktárba is bekerült, köszönjük 

az előterjesztő-

nek, Mátyás 

Zsuzsannának 

és az Értéktár 

Bizottságnak! 

2017. május 4-

én Gyulafirátó-

ton nyílt önálló 

kiállításunk. A 

megnyitó után a 

köszöntő beszé-

det Neveda 

Amália az Agóra Veszprém Mű-

velődési Központ igazgatónője 

mondta el. A kiállítást a Csermák 

Antal Zeneiskola gitáros növen-

dékei vezették be. A közönség 

nagy érdeklődéssel fogadta a 

munkákat. A jelenlevő alkotók-

nak egy-egy szál virággal, a gye-

rekeknek – nagy örömükre – va-

níliás karikával kedveskedtek 

a gyulafirátótiak. A megnyitó 

süteményezéssel és frissítővel 

zárult. A kiállítást 2017. május 

25-ig lehet megtekinteni. 

A kiállítások megvalósításában 

köszönjük az alkotók munkáit, 

a berendezésben közreműkö-

dők fáradtságát. 

Május 6-án részt vettünk Bu-

dapesten a József Attila Műve-

lődési Központban a Magyar 

Foltvarró Céh által rendezett 

Táskaerdő című kiállításon. A 

táskák mellett meglehetett néz-

ni a 2016-os „Üdvözlet …!” című 

pályázatának darabjait, volt vá-

sárlási lehetőség és táska 

workshopok. 

Május 20-án Kislődön voltunk 

néhányan a csoportból Gombocz 

Ági 22,5°-os sablonjával ismer-

kedni. Nagyon jól éreztük ma-

gunkat, jó volt egymás munkái-

ban gyönyörködni, látni, ugyan-

azzal a módszerrel, hány és hány 

féle variáció készülhet a készítő 

személyiségétől függően. Az el-

készült darabokat az adventi kiál-

lításon megtekinthetik. Ősszel 

szeretnénk majd még egy varrós 

napot szervezni Ágival Márkón. 

A foltvarró gyermekek szalag 

hímzéssel képet készítettek 

Anyák Napjára az anyukák nagy 

örömére. 

 

Márkófolt Varrókör Egyesület 

Madarászné dr. Ifju Benadett 

normák biztosíthatósága érdeké-

ben a gazdasági funkció eddiginél 

nem nagyobb korlátozása mellett.  

 

IV. Márkó Község Önkormány-

zatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, támogatja Dr. Geiszt Jakab 

(8200 Veszprém Fenyves utca 8.) 

kérelmét, melyben 464, 465 hrsz-

ú Vt (településközponti vegyes) 

övezetbe tartozó ingatlanok több-

lakásos épületek építésére alkal-

mas lakóövezetbe sorolását kéri.  

Márkó Község Önkormányzat 

képviselő testület úgy dönt, hogy 

a Hársfa utcában kialakítandó 

építési telkek (érintett helyrajzi 

számok: 

6,7,12,13,14,18,23,24,39,45) mi-

nimum szélességét 20 méterről 

18 méterre csökkenti. A képvise-

lő testület felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy a tervező Planteus 

Kft-vel a tervezési szerződést 

megkösse, és felhatalmazza arra, 

hogy a költségviselőkkel a szer-

ződést aláírja.  

 

Márkó Község Önkormányzat 

képviselő testülete úgy dönt, 

hogy lehetővé teszi a Helyi Építé-

si Szabályzatban, hogy a távköz-

lési hálózat létesítése légkábellel 

valósuljon meg a település egész 

területén és ennek megfelelően 

módosítja a Helyi Építési Sza-

bályzatot.  

 

Tisztelettel:  

 
Hartmann Antal 

polgármester 
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GONDOLATOK  

A BÚCSÚRÓL 

 

Ez évben „elmaradt” a márkói 

búcsú. Ez többeket felháborított. 

Pedig a búcsú nem maradt el. 

Mi a búcsú? A templom ünnepe. 

A középkorban alakult ki az a 

hagyomány, hogy aki a templom 

védőszentjének emlékünnepén 

abban a templomban hallgat mi-

sét, vagy imádkozik, az a bűnei-

re, vagy azok egy részére az ille-

tő szent közbenjárásának eredmé-

nyeképp bocsánatot nyer. Így 

minden templom ünnepén a kör-

nyékbeli, esetleg távolabbi tele-

pülések lakói is megjelentek. Egy

-egy jelentősebb szent emlékün-

nepe többnapi járóföldről is oda-

csalhatta a híveket.  

A sokaság természetesen odavon-

zotta a lacikonyhákat, a vándor-

kereskedőket, a mutatványoso-

kat.  

Amíg a lakosság túlnyomó több-

sége falvakban élt, amíg a váro-

sok kisebbek voltak, amíg nem 

alakult ki a gyáripar, nem is je-

lentett gondot, ha az emberek egy 

hétköznap hagyták félbe a mun-

kájukat, hogy elmenjenek a bú-

csúba.  

Az első igazi törést a reformáció 

jelentette. A protestánsoknál nem 

létezik a szentek tisztelete, így a 

templomoknak nincs védőszent-

je. Azokban a falvakban, ahol 

csak evangélikus vagy reformá-

tus, Erdélyben ehhez csatlakozik 

az unitárius, templom van, ott 

nincs is búcsú.  

A második nagy változás a nagy-

város és a gyáripar létrejötte. A 

nagyvárosokban a búcsú sokszor 

kiszorult egy városkörnyéki 

templomhoz vagy kápolnához 

(Veszprémben a csatári búcsú), 

ahová még mindig távolabbi te-

rületről is eljöttek. A gyárakban 

nem lehetett csak úgy a munkát 

abbahagyni, így a búcsú áttoló-

dott az emléknapot követő vasár-

napra.  

 

Idén ez a vasárnap április 30-ra 

esett, és május elsején a mutatvá-

nyosok már Ajkán léptek föl. Így 

időhiány miatt a márkói alkalmat 

kihagyták. Igaz, úgy hallottam, 

hogy a búcsús-karaván vezetője 

javasolta a polgármesternek, 

hogy helyezze át a búcsút, de hát 

ez nem polgármesteri hatáskör.  

 

Április 30-án az oltár szebben, 

ünnepibben volt földíszítve, mint 

máskor. Így a búcsú nem maradt 

el. Legföljebb a hozzácsatlakozó 

evilági hacacáré.  
 

Migray Emőd 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

A május 31-i kirándulásunkra a 

busz 7 órakor indul a "Molnár-

kert" előtti parkolóból. 

Útlevél vagy érvényes személyi iga-

zolvány szükséges, Szlovéniában 

csak euróval lehet fizetni, (aki vásá-

rolni szeretne) a belépőket egységesen 

megvesszük a már befizetett összeg-

ből. 

 

 Június 1-én a stadionban rendezendő 

"Tízpróbára" a 8.37-es busszal me-

gyünk. 

 

A legközelebbi összejövete-

lünk június 7-én 17 órakor lesz, az 

önkéntes segítőket 10 órára várjuk.  

 

Elnökség 

 

 

 

Kiss Anna, lakótársunk a 2017. május 20-án Budapes-

ten megrendezett Országos Tiszán innen, Dunán túl... 

Népdaléneklési Versenyen arany minősítést szerzett. 

 

Ezúton gratulálunk az eredményhez és további sikere-

ket kívánunk. 

 

 

Közelről ismered a home office kifejezést?  

Társaságra vágysz?  

Csatlakozz szerveződő csapatunkhoz az alábbi e-mail 

címre írva, és beszéljünk hasonló élethelyzetünkről itt 

Márkón, a világ közepén! :) 

 

home.office.marko@gmail.com 

Dézsi Roland 
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Szépkorúak köszöntése 

2017. március 6-án kedves lakó-

társunk, Fehér Lászlóné (született 

Simon Teréz) betöltötte 90. élet-

évét. Ebből az alkalomból egy 

kedves ünnepség keretében a pol-

gármester úr virágcsokorral és 

ajándékcsomaggal köszöntötte, 

majd átadtuk neki azt a névre 

szóló díszkötéses emléklapot, 

melyet Orbán Viktor miniszterel-

nök úr írt alá.  

Teri néni Márkón született, hato-

dik gyermekként szülei szemefé-

nye volt, testvérei is féltő gon-

doskodással vették körül. Édes-

apja ácsmester volt, mint a nagy-

papája is. Egy falusi ház körül a 

gazdaságban mindig sok volt a 

teendő, a gyerekeknek is hamar 

ki kellett venniük részüket a 

munkából.  A második világhá-

borúban fiútestvéreit behívták 

katonának, egyik bátyja hősi ha-

lált halt a Don kanyarban. A há-

ború utáni rendkívül nehéz élet-

helyzetben Teri néni Alsóörsön 

dolgozott, ott ismerte meg élete 

párját, Laci bácsit, akivel 1948-

ban házasodtak össze. A magyar-

országi németek kiűzetése, a va-

gyon elkobzása az ő családjukat 

is sújtotta, négy testvérének el is 

kellett hagynia a szülőföldjét, Te-

ri néni csak annak köszönhetően 

maradhatott, hogy férje nem sváb 

származású volt. Közös életüket 

egy bérelt házban kezdték, ahon-

nan nap mint nap látta szülőházát, 

ahol idegenek laktak. Pár év eltel-

tével pénzért tudták csak vissza-

vásárolni azt, ami valaha a csa-

ládjáé volt. Teri néni és Laci bá-

csi házasságából hat gyermek 

születetett, az idősebbek: Teréz, 

László, József, Klára és János az 

ötvenes években, Péter késői 

gyermekként 1970-ben. Ötgyer-

mekes édesanyaként az ötvenes-

hatvanas években nem tudott vol-

na elhelyezkedni, a nehéz házi-

munka, az otthoni nagy kert gon-

dozása mellett napszámos mun-

kát végzett az erdőgazdaságnál és 

a Tsz-ben. Szerették, hívták min-

dig, mert tudták, hogy munkáját 

becsületesen, szépen végzi. Fá-

radhatatlan volt, mindig dolgo-

zott valamit. Mikor már a na-

gyobb gyerekek kirepültek, csak 

Péter lakott otthon, könnyebb lett 

az élete, de akkor is mindig sie-

tett valahová, folyamatosan dol-

gozott. A ház környékét példásan 

rendben tartotta, gyönyörű nagy 

rózsakertjére magam is emlék-

szem gyermekkoromból. A ház 

előtt álló régi „Simon kereszt” az 

édesapja és nagyapja keze mun-

kája volt, Teri néni és családja 

felújíttatta és azóta is gyönyörűen 

gondozzák. Teri néni, mint sok 

idős ember a régi dolgokra job-

ban emlékszik, beszélgetésünk 

során említette egykori osztály-

társait, barátnőit, akik közül már 

csak ő él. Hartmann Antal polgár-

mester Teri néni fiaival egyidős, 

sokat játszottak együtt a fiúk, a 

köszöntéskor most is mosolyogva 

mondta neki: „Te nagyon eleven 

gyerek voltál!” Majdnem har-

minc éve már, hogy férje meg-

halt, azóta ő igyekezett a nagy-

családot összetartani: hat gyerme-

két, tizenhárom unokáját, tizen-

négy dédunokáját. Négy fia Már-

kón építkezett, unokái közül is 

többen élnek itt a faluban. Mind-

annyian dolgos, szorgalmas, be-

csületes emberek. Teri néni köny-

nyes szemmel mondta nekünk: 

„Nekem nagyon jó gyerekeim 

vannak!” Milyen öröm ezt hallani 

egy szülőtől! Most, hogy egész-

sége már nem a régi, nehezen 

mozog, segítségre szorul, sosem 

hagyják őt magára, mindig van 

mellette valaki, szerettei gyakran 

látogatják.  

Kedves Teri Néni! Isten tartsa 

meg sokáig jó egészségben sze-

rettei körében! 
 

 

Nagyon szépen kérlek titeket,  

szeressétek az öregeket,  

a reszkető kezű ősz apákat,  

a hajlott hátú jó anyákat,  

a ráncos és eres kezeket,  

az elszürkült sápadt szemeket,  

én nagyon kérlek titeket,  

szeressétek az öregeket!  

 

Simogassátok meg az öreg feje-

ket,  

csókoljátok meg a ráncos kezeket,  

öleljétek meg az öregeket,  

adjatok nekik szeretetet,  

szenvedtek ők már eleget,  

szeressétek az öregeket!  

 

Ne tegyétek szűk odúkba,  

ne rakjátok őket otthonokba,  

hallgassátok meg panaszukat,  

enyhítsétek a bánatukat.  

 

Legyen hozzájuk szép szavatok,  

legyen számukra mosolyotok,  

én nagyon kérlek titeket,  

szeressétek az öregeket,  

fáradtak ők már eleget,  

hogy ti módosabban éljetek.  

 

Ők is elfogadtak titeket,  

mikor Isten közéjük ültetett,  

azért kérlek titeket,  

szeressétek az öregeket!  

 

Ha majd az örök szeretet,  

elhívja őket közületek,  

ti foglaljátok el helyüket,  

mert ti lesztek majd az öregek,  

s mindazt, amit nekik tettetek,  

azt adják nektek a gyerekek,  

azért intelek előre titeket,  

szeressétek az öregeket!  

/II János Pál Pápa/ 

 

Laknerné Léber Katalin 



5 



6 

 



7 

 

 

 

8 órás elfoglaltsággal egyesített  

kézbesítőt keresünk a márkói postára.  

 

Érdeklődni helyben a postán vagy a 

következő telefonszámon lehet: 

Tel.: 06-30/771-7908 

 

 

 

Márkón az új lakórésztől Veszprém felé 

eső részen, a Kálvária utca utolsó lakóhá-

zaitól  kb. 1 km távolságra 4.8 hektár lege-

lő és szántó eladó.  

Érdeklődni: 06/70/683-4171 számon lehet.  

 

MEGHÍVÓ  

Trianon megemlékezés 
 

 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

2017. június 4-én, vasárnap 18 órára  

a trianoni békediktátum aláírásának 97. évfordulóján, 

 

a Nemzeti Összetartozás Napján  

Márkón, a kopjafánál tartandó megemlékezésre. 

   

A műsorban közreműködnek: 

A Márkói Kamara TehátRum tagjai 

 

Megemlékező beszédet mond:  

Kiss György alpolgármester 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 

www.marko.hu 

- Kiszáll a NAV a tanyára, hogy ellenőrizzék az illegális szesz-

főzést. Az öreg gazda mondja nekik, hogy bárhova bemehet-

nek, csak a gépszín háta mögötti mezőn lévő fészerhez, oda ne 

menjenek. Na, erre nagy arrogánsan előhúzza a pénzügyőr a 

szolgálati igazolványát. 

– Látja ezt az igazolványt bátyám! Én ezzel minden mezőgaz-

dasági létesítmény akármelyik részlegébe bemehetek, úgy hogy 

nem maga fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak! 

– Rendben van, maga tudja. 

A pénzügyőr átlép a kerítésen, és eltűnik, majd kisvártatva 

üvöltözve sprintel visszafelé, mögötte a svájci díjnyertes te-

nyészbika. Láthatóan az életéért fut és a bika minden egyes 

méteren teret nyer. Az öreg azonnal eldobja a kezéből a 

vödröt, rohan a kerítéshez és teli torokból kiáltja ne-

ki: 

– AZ IGAZOLVÁNYT! MUTASSA NEKI AZ 

IGAZOLVÁNYT!!!  

Elkészítés: 

Egy nagy tálban a darált kekszet 

elkeverjük a porcukorral, majd 

hozzáöntjük az olvasztott vajat 

és annyi tejet, hogy egy jól for-

mázható tésztát kapjunk. A kész 

tésztát egy kapcsos tortaformába 

belenyomkodjuk, majd félretesz-

szük, amíg elkészítjük a túrókré-

met. A túrót villával összetörjük, 

majd hozzákeverjük a joghurtot, 

cukrot, a citromok reszelt héját. 

Egy kis lábasba kifacsarjuk a 

citromok levét, hozzáadunk 4 

nagy ek. langyos vizet, majd a 

zselatinport. A zselatint a cso-

magoláson található instrukciók 

szerint, folyamatos kevergetés 

mellett felforraljuk, majd félre-

tesszük, amíg kicsit hűl. Közben 

is kavarjuk meg néha. Ha a zse-

latin éppen csak langyos, hozzá-

kavarjuk a túrós masszához, 

egyből rá is öntjük a kekszes 

alapra, és letakarva betesszük a 

hűtőbe, amíg a túrókrém meg-

dermed. Ha a túró megdermedt, 

díszíthetjük bármilyen idény-

gyümölccsel. 

RECEPTÖTLET 

Epres-citromos  

túrótorta 
 

 

Hozzávalók: 

A torta aljához 

 25 dkg darált keksz 

 7.5 dkg vaj 

 2 ek porcukor 

 0.5 dl tej (amennyit felvesz) 

 A túrókrémhez 

 50 dkg tehéntúró 

 300 g joghurt (natúr) 

 3 citrom héja és leve 

 10 dkg porcukor 

 2 ek zselatin 

 40 dkg eper 

  

 

 

2017. áprilisában született,  

fajtatiszta, törzskönyvezett 

  

PULI KÖLYKÖK 

  

kaphatók kiváló típusú, győz-

tes, diszplázia-szűrt, kiegyensú-

lyozott természetű szülőktől. 

  

Az egészséges, harmonikus élet 

megalapozásához a kölyköket 

családi környezetben, gondos 

odafigyeléssel neveljük.  

Az érdeklődőket szívesen látjuk 

tenyészetünkben, Márkón! 

  

Telefonszám: 30/591-2738 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

áprilisban  

született  új kis  lakóját 

 

Hartmann  Blankát 
 

Gratulálunk  a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk  

az egész családnak! 


