Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XV. évfolyam 6. szám
Márkóért együtt!

2018. június
Tisztelt Lakosság!
Szeretném Önöket a kerékpárúttal kapcsolatos munkálatokról
tájékoztatni. A geodéziai munkálatok megkezdődtek. Az
érintett szakaszok tulajdonosaival történt megbeszélés és megegyezés értelmében a kerékpárút nyomvonalára eső földterületek kifizetésre kerülnek. Ahol
egyezség nem történt a kisajátítási eljárások megkezdődnek.
A földmunkák a szerződések
aláírása után, várhatóan 2019ban kezdődnek meg. A kerékpárút műszaki átadása 2020-ra
várható. Nyomvonala: Veszprém - Márkó - Bánd. Márkón
az út az erdő alatt halad majd.
A temetőnél érkezik be az alsó
faluba, majd a régi 8-as úton
vezet át Bándra.

Hartmann Antal
polgármester
Szeretettel gratulálok Réfi
Tamásné Iringó óvónőnek
a Pannon Térség Fejlődéséért
Alapítvány által alapított Pedagógusok a kistelepülésekért-díjáért és Jungné Kaibás Ágota védőnőnek a Kiváló Védőnő Elismeréséért!
Hartmann Antal
Polgármester
A díjazottakról és a díjakról
további információkat a 2.
oldalon olvashatnak.

Tisztelt Lakosság!
A Kálvária utcai szelektív gyűjtő
megszüntetésre került a sorozatos helytelen használat miatt. A
szigeten található konténereket
elszállította a szolgáltató. A szelektív gyűjtés lehetősége azonban
továbbra is adott, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által
ingyenesen biztosított szelektív
gyűjtőedényekkel. A „sárga” (120
l) vagy „kék” (240 l) hulladékgyűjtők a szolgáltató Veszprém,
Haszkovó utca 11/A szám alatt
található Ügyfélszolgálati irodájában, nyitvatartási időben átvehetők. Az átvételhez személyi igazolványt, lakcímkártyát és 3 hónapnál nem régebbi hulladékszállítási számlát kell bemutatni. Az
edényekben gyűjthető hulladékfajtákról részletes leírás az eszközök
átvételekor kapott útmutatóban
olvasható, és a gyűjtőedényekre
helyezett matricákon is feltüntetésre került. Településünkön a
szolgáltató minden hónap második
keddjén szállítja el a szelektív hulladékot. További információ a
http://www.vhkn.hu/
Szolgaltatasok/Szelektivhulladekgyujtes elérhetőségen
olvasható. Mivel üveget nem lehet a szelektív hulladékgyűjtőbe
helyezni, egy üveggyűjtésére alkalmas konténer próbaképpen a
Márkói Közös Önkormányzati Hivatal parkolójában (Padányi Biró
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Márton tér 5.) került kihelyezésre. Mivel a konténer csak üveg
gyűjtésére szolgál, kérjük csak
üveget helyezzenek el benne!
Ha a saját szelektív gyűjtőedény
nem elegendő méretű, a veszprémi
Hulladékgyűjtő
udvarban
(Veszprém, Kistó utca 8.) nyitvatartási időben ingyenesen leadható
szinte az összes háztartásban és
kertben keletkezett hulladék. Bővebb tájékoztatást a http://
www.vhkn.hu/Szolgaltatasok/
Hulladekgyujto-udvar elérhetőségen találhatnak.
Kérjük vegyék igénybe az ingyenesen biztosított szolgáltatásokat!
Az erdő alatt, a falu szélén elhelyezett hulladék rontja a faluképet,
szennyezi a természetet!
Aki illegálisan (a megszüntetett
hulladékszigeten, vagy a falu környékén) szemetet helyez el
250.000,- Ft-ig terjedő bírsággal
sújtható!
Kérjük, óvják a környezetet, s
vigyázzanak községünk tisztaságára!
Köszönjük együttműködésüket!
Márkó Község Önkormányzata

Pedagógusok a kistelepülésekért díj

Az idei Pedagógusnapon Réfi Tamásné Iringó óvónéni kapta a 2007-ben a Pannon Térség Fejlődéséért
Alapítvány által létrehozott Pedagógusok a kistelepülésekért - díjat. A díjat „hagyományteremtő céllal és
azért alapították, hogy ráirányítsák a figyelmet azokra a pedagógusokra, akik kistelepüléseken végzik a
munkájukat, s akiknek a feladata és a felelőssége sokszor jóval több, mint városon dolgozó kollégáiknak.”
A Gizella Hotelben rendezett díjátadó ünnepségen Hartmann Antal polgármester és dr. Láng Zsanett
jegyző is részt vett. A díjat Ovádi Péter országgyűlési képviselő adta át. Az önkormányzat részéről polgármester úr köszöntötte szeretett óvónéninket.
Réfi Tamásné Iringó óvónéni 1988 óta a márkói óvoda óvónője, 8 évig az intézmény vezetője is volt. Amellett, hogy kiemelt hangsúlyt fektet a pedagógus kollektíva szakmai fejlesztésére, kétkezi munkával is építi,
szépíti az óvodát. Függönyöket, terítőket varrt, ha kellett padlót lakkozott. Kiváló kapcsolatot épített ki a
szülőkkel, akikkel közösen jótékonysági bálokat szerveznek, melynek bevételéből az óvodát fejlesztik.
Gratulálunk Iringó néninek, s ezúton is köszönjük
munkásságát!

Kiváló Védőnői Elismerés
A védőnők napján Jungné Kaibás Ágota védőnőnk Kiváló Védőnői Elismerésben részesült.
2008-ban június 13-át az Országgyűlés a Védőnők Napjává nyilvánította, ugyanis 1915-ben ezen a napon
alakult meg az Országos Stefánia Szövetség az anya - és csecsemővédelem megszervezésére.
Szeretett védőnénink részére a díjat Porga Gyula polgármester adta át a Magyar Védőnők Egyesülete
Veszprém Megyei Szakosztálya és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
közös rendezvényén a Csolnoky Ferenc Kórházban. Jungné Kaibás Ágota védőnő munkásságát Hartmann Antal polgármester méltatta és dr. Láng Zsanett jegyzővel köszöntötte.
Jungné Kaibás Ágota 29 éve fáradhatatlanul végzi elhivatott munkáját. 1998. óta dolgozik Márkón, valamint Bándon és Hárskúton. A Veszprémi Járás területén egyike azon
nyolc védőnőnek, akik védőnői méhnyakszűrést is végeznek. Rendszeresen tart egészségfejlesztő foglalkozásokat az óvodában a gyermekek és az
óvónők részére is. Baba-mama klubot
működtet, babamasszázs oktatásokat
tart. Kiemelkedő tevékenységéért
2007-ben miniszteri elismerésben
részesült. A családok életében folyamatosan jelen van a gyermekvállalásnál, a születés után, az óvodai és
iskolai évek alatt, a fiatal felnőttkorban és az idősebb generációnál is.
A díjazott védőnőnk eddigi munkáját elismerve, elősegítve továbbra is a gyermekek egészségének megőrzését, az önkormányzat egy új hallásvizsgáló készüléket vásárol.
Gratulálunk Ági néninek, s köszönjük eddigi munkásságát!
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Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és
kedves családját a 2018. augusztus 4-én, szombaton a Kulturális Központnál megrendezendő falunapra.
Programelőzetes
Délelőtt


Utcafoci bajnokság a sportpályán



Főző verseny



Légvár, arcfestés, óriás építőjáték, óriás Darts, ugráló henger, lovas bemutató, sétalovaglás,
kézműves foglalkozások

Délután


Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület



Márkói Kamara TehátRum



Járási szavalóverseny győztesei, énekesek



Irigy Hónaljmirigy

Felhívás állandó lakcím létesítésére
Márkó Község Önkormányzata kéri, hogy a településen életvitel szerűen élő családok jelentkezzenek be
állandó lakcímmel a községben lévő lakóhelyükre.

Önök falunkat választották állandó lakóhelyükké, melynek nagyon örülünk, de szeretnénk, ha ezt hivatalossá is tennék. Ennek oka, hogy az utak, a közművek, a szennyvíztisztító, a közintézmények fejlesztése, fenntartása mindannyiunk közös érdeke. Az önkormányzatok a lakosságszám arányában kapnak
támogatást az államtól, és sok pályázat is lakosságszámhoz kötött. Amennyiben csak életvitelszerűen
élnek a településen, de állandó lakcímre nem jelentkeznek be, megfosztják a falut az Önök után járó támogatástól, s attól, hogy a fejlődés a lakosságszám növekedésével egyenes arányba növekedjék.
Bölcsődei férőhely biztosításához nem szükséges városi lakcím, csak munkáltatói igazolás, hogy a szülő
ott dolgozik. Korszerű, szeretetteljes, német nemzetiségi oktatást is biztosító óvodánkban két és fél éves
kortól várjuk a gyermekeket. Iskolába Herendre, Veszprémbe a Dózsa György, Szilágyi és a Padányi
iskolákba is járathatják gyermekeiket, akkor is, ha márkói lakosok.
Kérjük, járuljanak hozzá településünk fejlődéséhez!
Képviselőtestületi ülésekről
A nyári szünet után a képviselő testület üléseinek pontos időpontja az újságban és a kihelyezett plakátokon nyomon követhető.
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Trianon
98 éves évfordulójára emlékeztünk az idén nemzetünk újkori tragédiájának. Az 1920-as békediktátum
majd egy évszázada gyászba borította az egész országot. Ez a gyász akkor lassan oszlott el nemzetünk
egéről. Mára viszont odáig jutottunk, hogy honfitársaink képesek erdélyi magyarjaikat lerománozni, a
felvidéki magyarokat szlováknak mondani. Persze ebben van igazság, hiszen ország szerint valóban oda
tartoznak, de valójában akkor is magyarok. Ha valaki nem hiszi és elég bátor, kérdezze csak meg tőlük!
Vagy esetleg menjen el, látogassa meg bármely leszakított nemzettestünk magyarjait otthonukban.
Történelemmé vált, mint annyi veszteségünk. Tegyük fel tehát Trianont a polcra a többi poros, sokaknak
semmitmondó, érzelmi tartalommal – személyes kötődéssel nem bíró nemzeti ünnep és gyásznap – tárunkba? Szóljunk hozzá okosan, ha netán néhanap szóba kerül? Egyáltalán mit kezdhet a magyar ezzel a
tudathasadásos, a diktatúra évei alatt agyonhallgatott, ma elfeledett, jelentőségét vesztett helyzettel? Semmit. Leginkább semmit. Még annyit sem nagyon, hogy valahogy viszonyuljon hozzá vagy például elmenjen egy megemlékezésre, közösségben megtartva az emlékezés közösséget megtartó aktusát. Persze
nem tudjuk megváltoztatni. Persze, nem. Akkor meg…?
A nemzet szétszakítottságának gyásznapjából nemzeti összetartozási napot, mintegy feltámadási ünnepet
ülni igazán keresztényi gondolat. A sebet a megbocsátás gyógyítja, nem a felejtés. Az emlékezésekből ez
a szintén keresztényi gondolat gyakorta kimarad, mert nehéz is azt megmondani, kinek kellene megbocsátanunk. Meg azért a megemlékezők tudják, hogy ez akkora igazságtalanság, amit talán nem is lehet
megbocsátani?
Mi az igazság? – kérdi Jézus Krisztust Pilátus, mielőtt megkorbácsoltatja. Aztán Jézus hamarosan megtudja Pilátus igazságát. Az az igazság… szokták – szoktuk mondani, amikor az nem a teljes igazság. Az
az igazság, hogy kívül rekedt nemzettestvéreink nem akartak kívül rekedni. Nem ők húzták a határt. A
drótkerítés közénk nőtt, s mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat innen, hogy nem vagyunk üldözöttek,
másodrendű – nyelve fosztott, kultúrája – fosztott népek a saját ezeréves földünkön, mint az onnan élők,
akik ma is valóságosan megélik ezt hétköznapjaikban. A jajkiáltást meghallani pusztán halló fül kérdése.
Cselekedni azonban szívbéli dolog. Magyarnak lenni nem ész kérdése, szerintem az is szívbéli dolog. A
magyart segíteni, hogy megmaradhasson magyarnak az is szívbéli dolog. Akinek füle van, hallja meg.
Akinek szíve, az tegye.
Kiss György
Trianoni megemlékezés
A Trianoni megemlékezésen, a Nemzeti Összetartozás Napján az ünnepi
beszédet Hartmann Antal polgármester mondta. Megemlékezett az 1920
-as évek politikai erőviszonyairól, arról, hogy más érintett országok a
békediktátumnak hatékonyan ellen tudtak állni. Példaként említette hazánkban Balassagyarmat és Sopron történetét. Kérte, hogy Pataki Ferenc
plébánosról is emlékezzünk meg, aki 1920-ban a hazaért érzett hűsége
miatt halt meg. Kiemelte,
hogy mindent meg kell tennünk, hogy június 4-e a nemzeti gyász mellett, a nemzeti összetartozás jelképévé is válhasson.
Az ünnepi műsort a Márkói Kamara TehátRum Egyesület adta.,
versekkel és énekkel emlékezve az esemény 98. évfordulójára..

4

Köszöntő

Tisztelt Lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni Polányiné Lénárt Katalin sok éves munkáját! Kata tevékenységének volt köszönhető, hogy a Márkói Tükör hónapról – hónapra, évről – évre az Önök kezébe került, s
tudomást szerezhettek a falu aktuális eseményeiről, olvashatták a beszámolókat a rendezvényekről.
Köszönöm, hogy évekig szerkesztetted az újságot!
A Márkói Tükörben, mint minden sajtótermékben, mindenkinek van kedvenc része, s mindenkinek
van véleménye, kívánsága arról, mit és miről szeretne még olvasni. Bízom benne, hogy továbbra is a
lehető legtöbb ember igényét ki tudja elégíteni az újság tartalma, s hogy időben információt tudnak
szerezni a közelgő eseményekről.

A cikkeket, beszámolókat minden hónap 5. napjáig várom a drifjubernadett@gmail.com email
címre. A Tükör így minden hónap 10-15-e között meg tud jelenni. Kérem a rendezvények szervezése, hirdetése során ezen dátumokra legyenek figyelemmel.
Remélem, hogy mind az olvasókkal, mind a cikkek, beszámolók, tudósítások szerkesztőivel gyümölcsöző és gördülékenyen működő kapcsolat előtt állunk.
Tisztelettel:
Madarászné dr. Ifju Bernadett
Óvodai hírek
A 2017/18-as nevelési évben elnyert „TOP-os” és „EMMI-s” pályázatoknak köszönhetően ismét sokat fejlődik az óvoda felszereltségi szintje. A plusz támogatásoknak köszönhetően az óvoda javára
rendezett jótékonysági bál bevételét már nem szükséges eszközökre, berendezési tárgyakra fordítanunk. A felajánlásoknak és a jegyeladásoknak köszönhetően - melyekért ezúton szeretnék köszönetet
mondani – óvodásainknak új élményszerzési lehetőségeket tudunk biztosítani a jövőben. A báli bevételekből finanszíroztuk egy bűvész bemutatóját, aki fergeteges hangulatot varázsolt kis közönségének. A szülői munkaközösség állta az állatkerti kirándulás költségeit, melyen júniusban a nagycsoportosok vettek részt, de ezt a programot szeretnénk az ősz folyamán a Katica és a Micimackó csoportosainknak is megszervezni.
Június 1-jn tartottuk a gyermeknapi programot. A Levendula kávézó fagylalttal örvendeztette meg a
gyerekeket, melyhez Németi Balázstól tölcsért, többféle öntetet, kis poharakat és kanalakat kaptunk.
Nagyon köszönjük Gyöngyiéknek és Balázsnak a felajánlást!
Pályázati forrásból finanszírozzuk június 27-én két csoportunk kirándulását Bakonyjákóra, és Németbányára, ahol a különböző programoknak köszönhetően a nemzetiségi hagyományok ápolása kerül
előtérbe.
Az óvoda, az öltöző felújítási munkálatai miatt idén nyáron, július 23-tól augusztus 20-ig, négy hetes
időtartamra zár be. A nyári szünetre kellemes pihenést, nyaralást kívánunk a családoknak!
Fenyvesi Andrea óvodavezető

Az idei pedagógusnapon a Márkó Község Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Márkó előterjesztésének elfogadása alapján, a 30 év alatt a márkói óvodában végzett munkám elismeréseként átvehettem a „Pedagógusok a kistelepülésekért” elnevezésű megtisztelő díjat. Úgy gondolom, hogy egy ilyen díj mindig több ember munkájának az elismerése, ezért ezúton szeretném
megköszönni a mindenkori fenntartók dolgozóinak és szülői munkaközösségeknek, a helyi vállalkozóknak, valamint az egykori és jelenlegi munkatársaimnak az eddigi pályám során nyújtott segítő
támogatásukat.
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Köszönettel: Réfi Tamásné óvónő

Civil szervezetek hírei
Német Nemzetiségi Kórustalálkozó
Második alkalommal szervezte meg a Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület a kórustalálkozót. A találkozóra négy német nemzetiségi kórust hívtunk meg, a Bakonynánai Német Nemzetiségi Kórust, a
Gannai Asszonykórust, a városlődi Heimatklang Kórust valamint a
győri Rozmaring Kórust. Énekkarunk állandó kísérője Magasházi János ifjú tanítványával, Cziráki Bálinttal gombos harmonikán játszottak
együtt régi német dalokat.
A magyar himnusz és a magyarországi németek himnuszának eléneklését követően Wágenhoffer Kornélia
énekkarunk vezetőségi tagja üdvözölte a vendégeket, külön köszöntötte névadónk két leányát Steixner Évát
és Stefániát akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek a találkozóra.
Ezt követően rövid tájékoztatót adott a találkozó céljáról, menetéről. Beszélt a dalnak az emberek életében betöltött szerepéről:
A dal ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a kenyér, a ruha,
vagy a munka. A dal a bölcsőtől a sírig végigkíséri az ember
életét. Énekelünk, ha bánat ér bennünket és akkor is, ha örömünk van. Zárásként Kodály szavait idézte „Nem lehet boldog
ember, aki számára nem öröm a zene, erre azonban az emberiséget tanítani kell.”

Az idei találkozót a tavalyi forgatókönyv alapján szerveztük,
vagyis minden kórus bemutatkozott egy dalcsokorral, majd az
általunk megküldött kotta alapján közösen elénekeltük a „So ein
Tag” című dalt. A vacsorát követően a fellépő kórusok a lakóhelyük környékéről gyűjtött egy-egy dalt tanítottak meg a találkozó
résztvevőinek. Az idén megyén kívüli kórust is meghívtunk, amely kezdeményezést a jövőben is folytatni
szeretnénk. A résztvevő énekkaroknak a Márkói Német Népdalok című, márciusban megjelent, bemutatott
énekes könyv egy-egy példányát adtuk ajándékba.
A találkozó remek hangulatban zajlott az étkezés kivételével folyamatos zene és énekszó hallatszott egészen este 8 óráig, a találkozó végéig. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevő szereplőktől és a közönségtől. A találkozó hozadéka - azon túl,
hogy sok új ismeretséget kötöttünk és nagyon jól éreztük magunkat- az, hogy meghívást
kaptunk a Német és Európai Kulturális Egyesület Győr által megrendezésre kerülő 2019
évi, májusi vigasságára.
Köszönjük minden résztvevőnek a fellépést, a segítséget azoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a találkozó sikeres legyen továbbá az önkormányzatnak, hogy a termet rendelkezésünkre bocsátotta.
Szabó Gyuláné
elnök
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Civil szervezetek hírei
Márkófolt Varrókör hírei
Június 12-én és 15-én megtartottuk a záró foglalkozásainkat, a
közös munkát szeptemberben folytatjuk.
Részt veszünk a Magyar Foltvarró Céh által szervezett
„Varrjunk a szabadban” programon a gyerekekkel a Kopaszigáton 2018. június 23-án. A varrás helyszínét kis zászlók jelölik, melyeket a felnőttek segítségével a gyermekcsoport készített el nagy gonddal, hogy minden szín passzoljon egymáshoz.
Köszönjük a gyermekek és a felnőtt segítők munkáját!

Nyáron továbbképző táborokban is részt veszünk, illetve augusztusban Budaörsre kirándulunk az Országos Foltvarró Fesztiválra.
Mindenkinek szép nyarat kívánnak a Márkófolt Varrókör
Egyesület tagjai!

Madarászné dr. Ifju Bernadett

Nyugdíjasok Egyesületének hírei
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a július 4-ei összejövetel 17 órakor kezdődik.
Elnökség

Cserdülő Kulturális Egyesület hírei

A táncórák 2018. júniustól szünetelnek. A gyermekcsoportok részére júliusban rendkívüli
próbákat tartunk a falunapi fellépésre.
Az oktatás szeptemberben folytatódik. Szeretettel várjuk az óvodás, kisiskolás gyermekek
jelentkezését csoportjainkban. Szeptembertől kezdő felnőtt tánccsoportot szeretnénk indítani.
A jelentkezéseket a 30/375-3705 számon, vagy az info@cserdulo.hu emailcímen várjuk!
Tekintsék meg honlapunkat, ahol értesülhetnek az egyesület híreiről: www.cserdulo.hu
Közelgő rendezvényeink: 2018. július 23-27. Cserdülő Tábor. 2018. szeptember 29. Vándorvigadalom.
Elnökség
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RECEPTÖTLET
Gesztenye kocka
Hozzávalók:
Tészta:
6 tojás
6 ek cukor
1 dl étolaj
6 ek liszt
1/2 cs sütőpor
2 ek kakaó

Krém:
3 dl tej
1 cs vanília puding
25 dkg gesztenye
20 dkg margarin
15 dkg cukor
rum

Tetejére:
5 dl tejszín
Ízlés szerint cukor
1 cs vaníliás cukor
2 cs habfixáló

Előnevelt 'falusi' csirkék eladók!
Rózsafa u.28.
Érdeklődni:
Tel.: 20/548 0973

Elkészítés:
A 6 tojást, cukrot, étolajat robotgéppel felverjük, hozzákeverjük a lisztet, kakaót és a sütőport. Közepes
tepsiben sütjük, 170 fokon, nem légkeverésen kb. 50
percig. A vaníliapudingot megfőzzük a tejjel és kihűtjük. A gesztenyét, a cukrot, a margarint és a rumot
kikeverjük, majd hozzáadjuk a kihűlt pudingot. A
kész krémet a tészta tetejére simítjuk. A tejszínt felverjük, a gesztenyekrémre kenjük. Megszórjuk kakaóporral. Kockákra szeleteljük.
A feleség naplója - részlet
Tegnap este találkoztunk a hűtőszekrény előtt apával. Én
jégkrémért mentem, ő sörért. „Szia” köszöntem rá. „Szia”
hüppögte és láttam, hogy könnyes a szeme. Mindig elgyengít, ha sírni látom. Átöleltem, bátorítólag megsimogattam a
hátát. „Téged is ennyire bánt?” - kérdeztem. „Igen” - szipogta. Nyugi rendbe lehet még hozni” - bíztattam. „Hát
igen, de akkor is, tizenegyest kihagyni a nyolcvanadik percben…” - tört ki belőle a zokogás.
Foci értelmező szótár kezdőknek:



A pálya közepén futó kapus a bíró.
A VB attól különbözik a Bajnokok Ligájától, hogy a
VB-n a Real Madrid játékosai a spanyolok ellen játszanak.

A 11-est nem csak a 11 számú játékos rúghatja.

Szöglet kerek és ovális stadionban is
van.

Szeretettel köszöntjük falunk
májusban és júniusban
született új kis lakóit:

Wurst Leila Évát
Vojts Esztert
Albert Blankát
Knolmáyer Donátot
Gratulálunk a szülőknek
és sok örömet kívánunk
az egész családnak!

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Madarászné dr. Ifju Bernadett – drifjubernadett@gmail.com
www.marko.hu
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