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HÍREK
A 2014. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi ülésen képviselői indítványra a testület a helyi építési szabályzat következő módosítását javasolta: azokban
az utcákban, ahol még nem kezdődött
meg a telkek beépítése, az előkert nagyságát a 5 m-ben határozta meg. A döntés
oka, hogy az eddig érvényben lévő 8 m
indokolatlanul nagy volt, mert a telkek
ésszerű kihasználását akadályozta, saroktelkeknél pedig ellehetetlenítette a beépítést.
A közösségi helyiség kialakítása jó ütemben és kitűnő minőségben halad. Terveink szerint az október elején tartandó idősek világnapjára teljesen elkészül, és átadjuk a falu lakosságának használatára.
Közbenjárásomra kb. 60 tonna murvát
sikerült bérmentesen szerezni egy Márkó
közelében lévő murvabánya tulajdonosától, amit a falu belterületén található murvás utak kátyúzására, a biztonságos közlekedés elősegítésére és a téli síkosságmentesítésre fogunk felhasználni.

Tisztelt Márkóiak!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a parlagfűvel
fertőzött területekre vonatkozó előírásokról.
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani
(kaszálni, gyomirtózni).
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni és közérdekű
védekezést kell elrendelni azzal szemben, aki e kötelezettségének nem tesz eleget.
A növényvédelmi bírság összegéről a 194/2008.
(VII.31) Kormányrendelet 1. számú melléklete rendelkezik:
200 m2-nél nagyobb, de 1000 m2-nél kisebb terület
esetén 50 000-100 000,- Ft., 1000 m2-nél nagyobb,
de 1 ha-nál kisebb terület esetén a bírság 100 000,- Ft
-tól 750 000,- Ft-ig terjedhet.
Az ellenőrzések folyamatosak. Felszólítunk minden
ingatlantulajdonost, ingatlanhasználót, hogy a gyomés parlagfű mentesítésről gondoskodjon!
Legyünk tekintettel az allergiás megbetegedésekre,
óvjuk egymás egészségét!

Ezúton is köszönjük mindazoknak a segítségét, akik bármilyen formában és
mértékben munkájukkal vagy támogatásukkal hozzájárultak a falunap sikeréhez.

Láng Zsanett
jegyző

Hartmann Antal
polgármester
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Márkói Nyugdíjasok Egyesülete

Márkó Sport Egyesület

Az augusztus 6-án tartott összejövetelünkön
szalonnát sütöttünk, az átalakulóban lévő színház teremben. A terem mindenkinek nagyon
tetszett, minden igényt kielégítő lesz majd, ha
elkészül teljesen.

Megkezdődött a bajnokságra való felkészülés.
Jelentős változás állt be a csapatok összetételében. A felnőtt csapatból 8 fő távozott, helyettük
vidékről kellett játékosokat igazolni és az ifi csapatból lett feltöltve a felnőtt csapat. Az ifi csapat
így annyira megfogyatkozott, hogy egy komplett
Veszprémi Foci Centrumos csapatot kellett kölcsönbe vennünk, ők képviselik Márkót kiegészülve néhány Márkói ifi játékossal.

Szeptember 27-én kirándulni megyünk a
rácalmási tökfesztiválra.
Jelentkezni, illetve befizetni szeptember 3-án
lehet a 17 órakor kezdődő összejövetelünkön.
Részvételi díj 2000 Ft/fő, amelyet Kovács Károlynénál lehet befizetni.

A bajnokság e hétvégén szombaton 23-án kezdődik. A Tótvázsony csapatát fogadjuk 17 órai kezdettel, előtte az ifjúsági csapatok játszanak.

A következő összejövetel szeptember 3-án 17
órakor lesz az óvoda épületében.

Ernyei István
elnök

Szeretettel várunk mindenkit!
Elnökség

Információ a polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők
választásával kapcsolatban
A polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választásának időpontja 2014. október 12.
Jelöltet a korábbi évektől eltérően nem ajánlószelvényen, hanem ajánlóíven lehet ajánlani. A jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve jelölő szervezet a választási irodától igényelheti a választás kitűzését
követően az ajánlóívet.
Az igénylésre nyomtatványt a helyi választási irodától a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban
(Márkón) lehet kérni.
A választási iroda a legkorábban a szavazást megelőző 48. napon, azaz 2014. augusztus 25-én adja át az
igénylőnek az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás
nem vonható vissza.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a helyi választási irodánál (Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban). A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2014. szeptember 8-án 16 óráig
kell bejelenteni. Az összes ajánlóívet le kell adni a helyi választási irodának. E kötelezettség esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki, melynek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000,- Ft.
A polgármester jelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3% jelöltnek ajánlott.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott.
Láng Zsanett
jegyző
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III. Márkói Cserdülő
Népzenei és Hagyományőrző Tábor
2014. július 14-19.
Idén harmadik alkalommal
nyitotta meg kapuit a Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület által tartott nyári hagyományőrző napközis tábor. Az összesen 37 óvodás és általános
iskolás gyermek részvételével, a Márkói Római
Katolikus Egyházközség épületében megrendezett tábor naponta 8-16 óráig biztosított vidám
tartalmas elfoglaltságot és felügyeletet falunk és
a környékbeli települések kis lakói számára. Idén
a tavalyihoz hasonlóan diákok is részt vettek a
tábor szervezésében, akik munkájukkal egész héten át segítettek a gyermekek ellátásában és a
programok lebonyolításában.
Az első napon, hétfőn az ismerkedés és közösségkovácsolás játszott főszerepet. Így a délelőtti
néptánc után a gyöngyfűzés mellett csapatépítő
foglalkozásokat tartottunk, illetve népi játékokat
játszottunk. Csapatokat alakítottunk, akik nevet,
zászlót és indulót alkottak maguknak, majd mind-

ezt egymásnak is bemutatták.
Kedden Hárskútra indultunk, hogy egy vidám
hangulatú kirándulás keretében meghódítsuk a
Papod hegyen található Vitéz Bertalan Árpád kilátót. A nagy hőség ellenére a csapat kitartóan és
lelkesen haladt. Útközben mindenki talált magának 1-1 szerencsepatkót, Varga László márkói
kovács felajánlásából. A hegytetőre érve felmásztunk a kilátóba, s megcsodáltuk a gyönyörű kilátást ebben a páratlan természeti környezetben. A
pihenő után vígan ballagtunk le a hárskúti művelődési házba, ahol már terített asztallal vártak
minket a helyi művelődésszervezők.

Szerda délelőtt a néptánc mellett az ANTSZ közreműködésével szervezett egészségmegőrző foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A játékos vetélkedők
témája az idén a tévézés, számítógép és internethasználat volt. Délután a Márkófolt Varrókör Egyesület
tagjainak előkészítésével és segítségével a Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület logójával ellátott, tönkölybúzapelyvával töltött párnákat hímezhettek maguknak a gyerekek. A felajánlott búzapelyvát köszönjük Szabó Attilának.
Csütörtökön ismét kirándulni
indultunk. Ezúttal az
ajkai
Nomádia Szabadidőpark volt
az úti cél. Megérkezésünket
követően traktoros kalandutazásra invitáltak bennünket a házigazdák,
majd ebédre finom, kemencében sült langallót kaptunk. Ezután a gyerekek szabadon játszhattak az óriási, fából készült várban, az állatsimogatóban, valamint a körös-körül elhelyezett számtalan népi fajátékkal. Hamarosan kezdetét vette az interaktív előadás
is, mely során
vitézek küzdöttek
különféle fegyverekkel lovon illetve gyalogosan. A
délután további
részében láthattunk kovácsbemutatót,
volt
trambulin, lovaglási lehetőség, tutajozás és még ezerféle móka… nehéz is volt a hazaindulás, hisz még
maradtunk volna, de mennünk kellett, mert a táborba
visszaérkezve „esti bulit” terveztünk.
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Hazaérve tehát megraktuk a tábortüzet, előkészítettük a sütnivalókat, miközben felvertük az
udvaron a sátrakat is. A sütögetés és a vacsora
végeztével aztán vidám játékokkal, énekszóval,
tűz körüli tánccal telt az este. Majd éjszakai túrára indultunk a közeli erdőbe, ahol a merészebbek bátorságpróbát is teljesíthettek, s a végén, a
rókavadászaton mindenki „zsákmányolhatott”
magának 1-2 édességet.
A péntek reggel nehezen, lassan indult, hisz az
előző esti kalandok jól kifárasztották a csapatot.
A délelőtt főleg pihenéssel, szabad játékkal és
természetesen néptánccal telt. Délután gyöngyöt
fűztek a gyerekek, majd a hét eseményeivel,
vicces történéseivel és az elsajátított ismeretekkel kapcsolatban összeállított totót töltötték ki a
csapatok. Természetesen a várva-várt vizibomba
csata sem maradhatott el, s végül az eredményhirdetéssel, díjkiosztással, tortaevéssel és pezsgőzéssel zárult az idei tábor.

Peca Palánták napközije
A márkói Blinker Horgászegyesület immár nyolcadik
alkalommal rendezte meg a horgásznapközit
2014.07.21. és 07.25. között, segítve ezzel a szülőknek
a gyerekek nyári elhelyezését. Az étkezést az Egyesület
biztosította, melyhez hozzájárult a Márkó Község Önkormányzata is. A helyszín idén is a Reál-M Kft. irodahelységében volt, amelyet az Ernyei családnak nagyon köszönünk.

A napköziben 27 gyermek vett részt (az átlag életkor 9
év volt), és az ifi korosztályból is csatlakoztak segítőként fiatalok.
Másnap, szombaton persze megtartottuk a szokásos családi napot, melynek keretében a régi
kultúrháznál bográcsoztunk, beszélgettünk, játszottunk, és sokat táncoltunk, melyhez az idén is
a Magyarhang Zenekar húzta a talpalávalót.
Ezúton köszönjük a szülőknek a bizalmat és a
sok finom süteményt ill. gyümölcsöt, a tábor
szervezésében és lebonyolításában résztvevők
segítségét, Kissné Cservenyák Judit, Bachstetter
Dóra, Bachstetter Imre, Dodog Anett,
Knolmayer Christopher és Nagy Alexandra
egész hetes odaadó munkáját, a Márkófolt Varrókör Egyesület tagjainak és a hárskúti művelődésszervezőknek a segítséget, a Márkói Római
Katolikus Egyházközségnek a plébánia, a Dévai
családnak a régi kultúrház használatának biztosítását, a márkói Német Nemzetiségi Óvoda dolgozóinak és Szabó Attilánénak az ebédeltetésnél
nyújtott segítségét, valamint Márkó Község Önkormányzatának az anyagi támogatást, mely
nélkül a tábor nem valósulhatott volna meg ezen
a színvonalon.

A horgászati alapismereteket Rózsa Lászlótól,
Lichtenstein Györgytől és Dr. Táncsics Aladártól sajátíthatták el. Nagy élménnyel töltötte el a csemetéket a
Kaibásné Ági néni (védőnő) által tartott játékos vetélkedő és a tanulságos filmvetítés is. Meglepetésként érte
a gyerekeket Beke Anita segítsége. Az Ő tarsolyából is
előkerült sok játékos vetélkedő. Szeretve a természetet,
nagyot kirándultunk a Csatárhegyen.
A napköziből természetesen a horgászat sem hiányozhatott: két
napon is kipróbálhatták a tanultakat a gyermekek a helyi tónál.
A napközi befejeztével a gyerekek oklevelet kaptak, és a heti vetélkedők eredményeként ajándékot.
Köszönet a szervezőknek, a rendezőknek a segítségükért, Lacinak pedig a kitartó, türelmes munkájáért.
Lichtenstein Györgyné

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
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A délutáni műsor Hartmann Antal polgármester úr
ünnepi köszöntőjével 15 órakor vette kezdetét. Az

2014. augusztus 2.
Márkói Falunap

óvoda épületének színpadtermében tartott kulturális
programban valamennyi helyi művészeti csoport bemutatta az elmúlt év(ek)ben szerzett tudását, így
színpadra lépett a Márkói Kamara TehátRum, a
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar és a
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes 3 (felnőtt, iskolás
és óvodás) csoportja. A szomszédos településekről is
jöttek előadók, ezáltal tovább erősítve kulturális és

Az idei évben augusztus 2-án tartottuk Márkón a
falunapot. A nagyszabású rendezvény településünk legnagyobb ünnepe, mely évről évre egyre
nagyobb érdeklődésre tart számot. A szervezés és
lebonyolítás munkálataiba is egyre több helyi lakos és civil szervezet kapcsolódik be. Idén Márkó
Község Önkormányzata mellett a Márkói Cserdülő
Kulturális Egyesület volt a program fő szervezője.

közösségi kapcsolatainkat. Bándról a Sose Bánd
Színjátszókör tagjait köszönthettük a színpadon, Herendről pedig a Samyra Hastánccsoport szerzett vidám pillanatokat a helyi közönség számára. A rendezvényre hagyományosan meghívást kapnak a Márkón évről évre a költészet napja alkalmából megrendezett járási szavalóverseny kategóriáinak 1. helyezettei is. Az idei évben 2 szavaló: Oszvald Balázs és
Polányi Luca adta elő győztes versét.

Reggel 8 órától a sportpályán a hagyományos utcafoci bajnokság zajlott. Ez alatt a Német Nemzetiségi Óvoda (kulturális és közösségi célokra használt része) – Márkó, Kálvária u. 6. - mellett a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat
(fonalgrafika, könyvkötés), arcfestést és csillámtetkó készítést szerveztünk, valamint 2 db légvárban ugrálhattak egész délelőtt. Az épület mögött a
gasztronómia kedvelői hódolhattak szenvedélyüknek a vadpörkölt-főzőversenyen. Ugyancsak itt
zajlott az óvoda javára rendezett adománygyűjtő
akció, melynek keretében az intézményt támogatókat süteménnyel és limonádéval kínálták a szülői
munkaközösség tagjai. A délelőtt folyamán 2
lovaskocsi is várta az utazni vágyó közönséget.
10 órára megérkeztek a Langaléta Garabonciások is, akik interaktív vásári komédiájukkal szórakoztatták a falu lakosságát.

A délután folyamán megtartottuk
a délelőtti versenyek eredményhirdetését is. Az
utcafoci bajnokságban összesen 6
csapat vett rész. A megmérettetést a Bakonyi utca
nyerte, a Petőfi utca a 2., a Kálvária utca a 3. helyen
végzett (4. Vasút, 5. Petőfi II., 6. Márkói Vegyész).
Gyurmánczi Roland szerezte a legjobb kapusnak járó
címet, a gólkirály pedig Treiber Sebastian lett. A 11es rúgó versenyt Král Lívió nyerte, a legfiatalabb
játékos, Orsós Erik pedig maga is gólszerző volt.
A vadpörkölt főző versenyen a Márkói Violák csapata szerezte meg az első helyet. A második a Színe
Java nevű csapat lett. A 3. helyen holtversenyben 2
csapat osztozott: a Fakanál és a Family Team. Versenyen kívül a zsűri a falu lakosságárnak étkeztetésére
készített pörkölt kiváló ízvilágáért a Happ-Pető
Team-nek ítélte a tiszteletbeli 1. helyet.
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18 órakor Berecz
András lépett a
színpadra. Műsora óriási sikert
aratott, a közönség folyamatos
tapsviharral kísérte tréfáit, meséit, dalait. Az előadás végén még a
hallgatóságot is megénekeltette, melyet a helyi publi-

Kirándulás
a Fekete István
kilátóhoz
2014. augusztus 9-én
reggel a Vojts család invitálására kirándulni
indult egy vidám kis márkói csapat a nemrégiben létesített, Márkó és Hárskút között elhelyezkedő Fekete István kilátóhoz.
A kellemes, napos időben hamar célba ért a
teljesen vegyes korösszetételű turistacsoport.
A megérkezést követően ifj. Lukács György
tartott rövid ismertetőt a kilátóról és a fentről
látható tájakról. Rövid pihenőt követően viszszaindult a csapat.

kum nagy örömmel és lelkes
együttműködéssel fogadott.
A műsor rendkívül pozitív
visszhangot váltott ki. Sokan
kérték, hogy jövőre is hívjuk
meg őt a falunapunkra.
20 órakor megkezdődött a
Cimbaliband zenekar koncertje. Az együttes már 1
héttel korábban, a veszprémi
Utcazene Fesztiválon is népszerűsítette a márkói
koncertet. Az esti órákra kissé megfogyatkozott
közönség a koncert során ismét megszaporodott. A
terem a „cimbalomzsonglőr” Unger Balázs virtuóz
játéka, Szita Eszter csengő hangja, valamint a sok
hangszeres zenekari kíséret mellett a közönség vidám énekétől volt hangos.

A kényelmesen kiépített, de így is nagyon meredek murvás felvezető út visszafelé sokkal
kellemesebbnek bizonyult. Márkóra visszaérve
egy kis meglepetés várta a kirándulókat: Vojts
Antal finom hűsítővel és kedves történetekkel
fogadta otthonában a fáradt turistákat.

Ezúton is köszönjük mindazoknak a segítségét,
akik bármilyen formában és mértékben munkájukkal vagy támogatásukkal hozzájárultak a falunap
sikeréhez.

Ezúton is köszönjük a szervezést, az információkat és a vendéglátást.

Reményeink szerint jövőre is hasonlóan színvonalas rendezvénnyel tudunk kedveskedni az érdeklődőknek.
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Megújult a híd a Séden
2014. július 19-én a lovat és természetet szerető emberek
összefogtak, és a Márkó határában található, már balesetveszélyes és elöregedett fahidat felújították. A szükséges faanyagot a VERGA ZRT. biztosította. A szervezést Happ János vállalta magára.
A munkálatokban az alábbi személyek vettek részt:
Márkóról: Török Zoltán (műszaki háttér), Kiss János (fotó), Pető Flórián, Happ János, Zámbó Miklós, Bencsik József és Söveg Zoltán
Nemesvámosról: Nagy Károly hentes és barátai, Szöllőskei Sándor és ifj. Szöllőskei Sándor
Csatárról: Hungler Csaba és gyermekei, Hungler Ádám és
Hungler Erik
A jó hangulatú munka befejeztével a Nagy Károly által biztosított
húst Happ Jánosné Bea segítségével sütöttük meg. A finom falatokat a már elkészült új hídon fogyasztottuk el. A felső kép a régi
állapotot ábrázolja, az alsó a megújult hidat mutatja.
A híd felújítása szép példája az összefogásnak és tenni akarásnak.
Söveg Zoltán

HIRDETÉS
Ingyen elvihető
1db fehér és 1db rózsaszín nagy leander.
Cím: Márkó Rózsafa u 2. sz.
Telefon szám: 06/20-5907590

Örömmel tájékoztatom kedves lakótársaimat, hogy megnyitottam varrodámat
Márkón, a Petőfi S. u. 39/A. sz. alatt.
Vállalok szabást-varrást, átalakítást, javítást egyéni igények alapján.
Szeretettel várom megrendeléseiket a következő telefonszámon: 06-30/444-7362
történő időpont egyeztetéssel.

A falunapon a könyvtár ablakpárkányán találtunk egy jó minőségű olvasószemüveget. A tulajdonosa átveheti munkanapokon a Márkói Közös
Önkormányzati Hivatalban.

Dodog Bernadett

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de
www.marko.hu
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