
 

XVIII. évfolyam 6. szám                                          2011. június 
 

H I R E K 
  

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június  15-én szerdán  tartotta soron 

következő testületi ülését, melynek első napirendi pontjaként a Herend Környéki 

Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójának elfogadására 

került sor.  

Ezután egy, a márkói szennyvíztisztító telepen elvégzendő kísérlettel kapcsolatban hallhattunk 

tájékoztatást Lasancz Tamás vízépítő mérnök és Homonnay Zsombor agrármérnök 

előadásában. Az üggyel kapcsolatban meghallgattuk a tervező Nádudvari József levelét, illetve 

Dominyák Ilona biológus mérnök, a szennyvíztisztító telep szakmai felelősének és Lichtenstein 

György üzemeltető véleményét, majd a fentiek alapján a kísérlet elvetése mellett döntött a 

testület. 

A következőkben a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálására 

került sor, melynek eredményeképp Fenyvesi Andrea nyerte el az óvodavezetői állást.  

Gratulálunk, és sikeres munkát kívánunk neki! 
 

* * * 
 

 

Nyugdíjas klub hírei 
 

Május 24-én vendégül láttuk a Veszprém Csolnoky Nyugdíjas Klub tagjait szalonnasütésre, amelyet 

zenés-táncos szórakozás követett. Vendégeink és mi is nagyon jól éreztük magunkat.  

Június 6-án megtartottuk a fiú napot, melyen szép számmal megjelentünk és meglepetés ajándékkal, 

vacsorával kedveskedtünk a fiúknak.  

Június 10-én került megrendezésre a Közép-Dunántúli Régió nyugdíjas vers és prózamondó 

versenye, melyen Migray Emőd klubtagunk vett részt, aki tovább jutott a szolnoki országos 

versenyre. Köszönjük a klub nevében Emődnek a részvételt és gratulálunk a továbbjutáshoz! 

Legközelebbi klub összejövetelünk július 4-én 17 órakor lesz.  

Megbeszélési témáink: Ópusztaszeri kirándulás, Budapesti Nagycirkusz látogatás  
 

Szeretettel várunk mindenkit. 

          Nyugdíjas Klub  

          vezetősége     

 

* * * 
 

SPORTHÍREK 
 
2011 05 22 Márkó-Nemesvámos (3-0)   6-1 Gól: Inzsöl J (1) Kozma B (3) Felföldi P (2) 

Küzdelmes jó színvonalú mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.  

Jók: Felföldi, Kozma, Inzsöl,Vingelman, Orsós. 
 

05.28  Balatonakali-Márkó (1-0)  5-1 Gól: Felföldi P 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

 

 



3 meghatározó játékosunk hiányzott sajnos, a helyettük pályára lépők nem tudták  játékban azt a 

teljesítményt nyújtani. Az Akali első négy gólja óriási fegyelmezetlenségből született, a játékot 9 

fővel fejeztük be, Albert G.:  sérülés, Albert T.: a mérkőzés 60 percében önkényesen elhagyta a 

pályát cserbenhagyva a csapattársait! Jók: Rapali, Inzsöl, Kozma, Mészöly, Felföldi. 
 

06.05 Márkó-Litér (5-0)  14-0 Gól: Felföldi P (4) Vingelman T (3) Treiber S (2) Inzsöl J (2) Albert 

T (2) Orsós J (1). 

Jók: az egész Márkó SE. A Litériek elnöke 75 percben lehívta a pályáról a csapatát, mert az 

eredmény sokkolta őket. 
 

06.11 Herend-Márkó (0-1) 4-3 Gól: Albert T (1) Treiber S (1), Felföldi P (1)  

Szomszédvári rangadón 10 emberel játszottuk végig a találkozót. 4 meghatározó játékos hiányzott, 

amit az ellenfél rutinból ki is használt! Jók: Treiber, Felföldi, Inzsöl. 
 

06.13 Márkó-Eplény (6-0) 10-2 GL: Felföldi P (3) Treiber S (2) Orsós J (1) Inzsöl J (1) Magyar I 

(1) Albert G (1) Sári L (1)-11-esből. 

Jók: az egész Márkó SE. Szerettem volna, ha a csapat a dobogó valamelyik fokán végez, de a 

Szentgáli rangadó óta elfogytunk. Így pedig célkitűzést teljesíteni lehetetlen! Köszönöm a csapatnak 

az egész éves munkáját. Külön kiemelném, Inzsöl János csapatkapitány, Treiber Sebastián, Orsós 

József, Felföldi Patrik, Mészöly Erik, Vingelman Tamás, Rapali István és Sári László kapusok," ha 

a játékkal volt elfoglalva" Kozma Béla teljesítményét. 
 

2011.06.11-én a Herendi mérkőzést követően Ernyei István elnök úrral telefonon közöltem 

lemondási szándékomat, amit elfogadott. Meg köszönöm azoknak az embereknek a  segítségét, akik 

az eltöltött három évben segítették munkámat. Ernyei István, Szabó Gyula volt polgármester, 

Hartman Antal polgármester, Söveg Zoltán képviselő, Beke Oszkár pályagondnok, Bogár Lajosné, 

Fehér László, Polányiné Lénárt Katalin, Molnár József vendéglősnek. Több csapattal állok 

tárgyalásban július 1-ig kaptam haladékot a döntésem meghozatalára. A csapatnak és az 

utódomnak  sok sikert kívánok a jövőt illetően. Remélem, hogy az elnök úr talál olyan szakembert, 

aki MLSZ D oklevéllel rendelkezik, mert az őszi szezonban ez már kötelező! (Csányi Sándor 

MLSZ elnök utasítása.) 
 

Molnár Gyula 

                                                                                               Vezetőedző* * * 
 

* * * 

Hogyan gyűjtsünk szelektíven? 
 

A korszerű hulladékfeldolgozás eredményeképpen gyűjtőszigetes rendszer épült ki, a 

háztartásokban keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének támogatására. 

A szelektív gyűjtőrendszerekből származó hulladék a veszprémi válogatócsarnokba kerül, ahol 

szelektálás, bálázás után továbbítjuk. Ezek nagyon értékes hulladékok, hiszen újrahasznosíthatók, 

lerakásuk nem terheli a környezetet. Kiemelten fontos, hogy a háztartásban keletkező hulladékokat 

szelektíven gyűjtsük, és sétáljunk el vele a legközelebbi gyűjtőszigetre. A kihelyezett szigetek 

többféle szelektíven gyűjthető hulladék tárolására alkalmasak. Ürítésük géppel történik, így 

környezetük tiszta, rendes marad. 

A gyűjtőszigeten található edényekbe az alábbi hulladéktípusokat kell elhelyezni: 
 

KÉK konténer: 

 papír (kivéve műanyag bevonatú, indigós papírok) 

 karton (a dobozokat kilapítva) 

SÁRGA konténer: 

 műanyag (PET) palack (kivéve étolajos flkon) 

 műanyag kupak 

 nylon zacskó, fólia 

 italos kartondoboz 



 alumínium  italos doboz 

 mosószeres, tisztítószeres flakon kiöblítve (kivéve klórtartalmú  pl. hyposdoboz) 

 margarinos, tejfölös pohár 

Ne feledje, a sárga színű konténerbe kerülő anyagokat tapossa laposra! 

ZÖLD konténer: 

 fehér üveg 

 színes üveg 
 

A szelektív gyűjtőedények zártak, valamint különleges kiképzésű bedobó nyílással vannak ellátva 

annak érdekében, hogy csak a hasznosítható hulladékok kerüljenek a tárolókba, illetve a bedobott 

anyagokat illetéktelen személyek ne tudják eltávolítani belőlük. 

A szelektív gyűjtőkbe más, idegen anyagot elhelyezni szigorúan tilos. A lakosságnál keletkező 

veszélyes hulladékok, mint elemek, fénycsövek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, 

beszáradt/kiürült festékes dobozok és a különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékok, mint 

étolaj és gumiabroncs Veszprémen, a Kistó u. 8. szám alatti hulladékudvarba díjmentesen 

leadhatók.   

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 

* * * 

10 éves jubileum… 
 

 2011.május 14.-én ünnepelte a Steixner István Német 

Nemzetiségi Kórus fennállásának 10. évfordulóját.  

Ez alkalomból megrendezett ünnepi műsorunkon a 

faluban működő egyesületek, csoportok vettek részt. Az 

ünnepség fotó kiállítással kezdődött. Megpróbáltuk 

képeken bemutatni az elmúlt 10 év legfontosabb, 

számunkra legkedvesebb eseményeit. A kiállítás 

megnyitója után kezdődött az ünnepi műsor. Énekkarunk 

mellett színpadra léptek a márkói óvodások, akik színvonalas műsorukkal elvarázsolták a 

közönséget. Köszönet az érte óvó néniknek. Az apróságok többsége egy kis szusszanás után már 

folytatta is a táncot Sanci csoportjában. Lenyűgöző volt látni, hogy két év alatt milyen sokat 

fejlődtek a gyerekek. A kicsik mellett a felnőttek is kivették részüket a szereplésből. Alkalmi 

tánccsoportunk több táncot is betanult erre az ünnepi alkalomra. A Nyugdíjas Klub újjáalakult 

énekkara is színpadra lépett a közönség nagy 

örömére. Vidám dalaik, jókedvű előadásuk 

mindenkinek elnyerte a tetszését. A sok ének és tánc 

mellett egy kis prózai darab is látható volt. A Márkói 

Kamara TehátRum előadásában a Fünsingi lótolvaj 

című komédián kacaghattunk. A műsor elején és 

végén, énekkarunk egy-egy blokkját hallhatták, 

melyeket az elmúlt 10 év dalaiból válogattunk. 

Reméljük, mindenki jól érezte magát, aki eljött, hogy együtt ünnepeljünk.  
 

Dózsa Éva 
 

* * * 
 

GYEREKNAP  
 

2011. május 29-én vasárnap délután tartottuk Márkón a gyereknapot, mely ismét nagy érdeklődés 

mellett zajlott. Sok gyermek, szülő és nagyszülő látogatott el az eseményre, ahol az ügyességi 

csapatversenyeket követően egy interaktív meseszínház világának részesei, alakítói lehettek a 

legkisebbek, majd a tombolasorsolás vidám percei után egy modellrepülő bemutatót tekinthettek 

meg az érdeklődők. Végül, akinek kedve volt, maga is kipróbálhatta a repülést, persze nem élesben, 

hanem egy szimulátor-program segítségével. A rendezvény alatt arcfestés várta a gyermekeket. 

Reméljük, mindenki jól érezte magát! 



11 éves korom óta hobbim a varrás… 
 

A Márkófolt Varrókör egyre népszerűbb és ismertebb lesz községünkben. 

Egy falunap sem maradhat el a csoprot kiállítása nélkül, és egyre több 

fiatal csatlakozik hozzánk, hogy együtt szerezzünk örömet az 

óvodásoknak és perzse az egész falunak munkáinkkal.  

2007-ben csatlakoztam a Márkófolt Varrókörhöz, de érdeklődésemet a 

kézimunka iránt először a nagymamám 

keltette fel, mikor megtanított kötni és 

később horgolni. Annyira magával ragadott 

a saját kézzel készített dolgok varázsa, 

hogy próbálkozni kezdtem a varrással. 

Nagy maciimádó lévén saját készítésű, de elég kezdetleges plüssöket 

készítettem. Ötödikes koromban elindult az iskolában egy kézműves 

szakkör, ahova négy évig jártam. Rengeteg remek dolgot tanultam, 

többek között új technikákkal ismerkedtem meg, például a 

tűzzománcozással, a szövéssel, a selyemfestéssel és az üvegfestéssel. 

 

Közben csatlakoztam a márkói foltvarró csoporthoz, ahol mindenki nagyon nagy szeretettel 

fogadott, és kivétel nélkül segítettek engem a kezdeti ügyetlenségeim ellenére is, így egy nagyon 

szerető környezetben sajátíthattam el a foltvarrás alapjait, és tanulok továbbra is számos új 

technikát, hasznos praktikákat, amik kincsek egy kezdő foltvarró számára. 

A csoport 2003-ban indult - Migray Gabi néni vezetésével -, és jó néhány sikeres kiállítást tudhat 

maga mögött, ami azért is nagyszerű, mert kis közösségünkben minden korosztályból találunk 

foltvarrókat. 

Természetesen vannak kedvenc technikáim, de mégis a foltvarrás az, amiben 

igazán el tudok mélyülni. Ha elkezdek egy munkadarabot, alig várom már, 

hogy láthassam a végeredményt, és gyakran szomorkodva nézek ki az 

ablakon, hogy már megint besötétedett és csak a következő nap vagy a jövő 

hétvégén folytathatom a munkát. Ilyenkor előszeretettel veszem elő a fehér 

kongrét, amin aztán néhány nap múlva kirajzolódik egy keresztszemes maci. 

Az utóbbi években volt szerencsém három foltvarró táborban részt venni 

(egyszer Tatabányán és kétszer Tihanyban), ahol nagyon sok tapasztalatot 

gyűjtöttem, és ami még ennél is fontosabb, rengeteg kedves és segítőkész foltvarróval találkoztam. 

Tihanyban megismerkedtem egy számomra nagyon érdekes új mintával, az „eljegyzési gyűrűs” 

motívummal. Először egy kicsit megijedtem a technikától, de gyorsan rájöttem, nagyon szaporán és 

lendületesen lehet varrni és teljesen beleszerettem. Ennek örömére 

elhatároztam, hogy táskát vagy esetleg akár takarót is készítek ezzel a 

motívummal. 

Terveim között szerepel többek között a Birminghami kiállításra való 

pályázás és a Berényfolt foltvarró csoport pályázatára való készülés is. 

Szívből remélem, hogy írásom felkelti a fiatalok érdeklődését a varrogatás 

iránt és egyre több új tagot köszönthetünk csütörtökönként a 

MÁRKÓFOLT VARRÓKÖRBEN, ebben a barátias közösségben. 
 

Szalai Enikő 
 

* * * 
 

Tisztelt Fogyasztók! 
 

A Márkói Vízmű kéri az érintett lakosságot, hogy szíveskedjen együttműködni a vízóraleolvasó-

vízdíjbeszedővel. A szolgáltatás ellenértékét minden hónap 15-éig ki kell egyenlíteni, ellenkező 

esetben a szolgáltató a 38/1995. kormányrendelet alapján jár el.   
 

Márkói Építő és Szolgáltató Kft. 



Az ausztriai Stadtschlainingi fellépés  
 

Pünkösdvasárnapra az 

énekkar és a Herzklang 

Duó az ausztriai 

Stadtschlainingba 

utazott, hogy kis falunk 

hírnevét az ország 

határain kívül is 

megismerhessék.  

Megérkezésünk után a 

Stadtschlainighoz közeli Bad Tatzmannsdorfba látogattunk, ahol egy rövid sétát tettünk az 1600 

lakosú kis falu központjában. A falu az utóbbi évtizedekben a termálvízforrásának köszönhetően 

jelentős wellness- és egészségközponttá fejlődött. Megtekintettük az Európai Uniós támogatásokból 

felépített illetve újjáépített rehabilitációs központot, ahol főleg szív és érrendszeri illetve 

mozgásszervi betegségekkel küszködők gyógyulhatnak.  

Mivel az előadás fél 7kor kezdődött, rövid idegenvezetés után visszautaztunk Stadtschlainingba, 

ahol egyből minden különösebb nehézség nélkül elfoglaltuk a várat, természetesen csak a koncert 

idejére. Az 1680-ban épült várat 1980-ban Burgenland tartomány vette meg, majd itt múzeumot, 

konferencia- és szemináriumtermeket és koncerttermet alakított ki. Ez a vár az osztrák békeegyetem 

központja.  

A koncertet osztrák vendéglátóink kezdték: a kórus énekelt két népdalt, majd a zenekar előadásában 

hallhattunk vidám dalokat. Ezután a szép számban megjelent közönségnek a magyarországi 

németek történetéről, a Magyar Hazához ezer szállal kötődő kisebbségi létről, elődeink nehéz és 

áldozatos életéről, eredményes munkájáról tartottam egy rövid kis előadást német nyelven. 

Énekkarunkat és a duót nagy szeretettel fogadta a közönség, a végén nemcsak a két énekkar, hanem 

a közönség is velünk énekelt. Repertoárunkban sváb és magyar dalok is szerepeltek. A műsor után a 

nemcsak a stadtschlainingi polgármester gratulált a szép műsorhoz, hanem a résztvevők is. A kint 

élő magyar családokat külön örömmel töltötte el, hogy magyar dalokat is énekeltünk. Ezek a 

pillanatok szívmelengetőek voltak, nagyon hamar örömkönnyek peregtek le az arcokon. 

A koncert után egy Heuriger-ben láttak bennünket vendégül. Ezek a Heuriger-ek olyan vendéglők, 

amelyek bortermelő vidékeken találhatók, itt mindig csak saját készítésű, újbort illetve saját 

készítésű, házias ételeket szolgál(hat)nak fel. Nagyon finom volt a vacsora, kedves a kiszolgálás és 

a vendéglátás. Az est közös énekléssel zárult. No és a folytatás? Jövő szeptemberben lesz Márkón… 
 

Wágenhoffer Kornélia 

* * * 

 

Trianon megemlékezés 
 

Márkó Község Önkormányzata az idei évben június 4-én 

szombaton megemlékezést szervezett Márkón a kopjafánál a 

trianoni békediktátum aláírásának 91. évfordulója 

alkalmából. A rendezvényen a Himnusz eléneklését követően 

Hartmann Antal, Márkó polgármestere köszöntötte a 

megjelenteket, visszaemlékezve a 91 évvel ezelőtt történtekre. 

Ezután egy rövid ünnepi műsort tekinthettek meg Buchwald 

Patrícia (népdal), Migray Barbara (vers), Péntek Balázs 

(próza) és Várszegi Martin (vers) közreműködésével. A 

rendezvény a Szózat és a Székely himnusz közös eléneklésével, 

majd a megemlékezés és a gyász koszorúinak, virágainak elhelyezésével zárult. 

Ezúton köszönjük a szereplők áldozatos és színvonalas munkáját, valamint Dézsi Rolandnak a 

műsor, illetve az idei év eddigi rendezvényeinek technikai megvalósításában történő óriási 

szerepvállalását. 



 „Reflektorfényben” a kis tipegők! 
 

A kis tipegők "szakmai " kirándulásra indultak az elmúlt héten 

Veszprémbe. Egy lelkes anyuka jóvoltából lehetőségünk nyílt 

arra, hogy a Veszprémi Petőfi Színház színfalai mögé 

kukkanthassunk. A zegzugos folyosók, a színészöltöző, a színpad 

érdekes volt a gyerekek és az anyukák számára is. A színpadot 

kitöltötte a gyerekek zsivaja, futkározása.  A délelőtti munkájukat 

végző színházi dolgozók arcára mosolyt csalt kis csapatunk 

bevonulása, a lehetséges "színész palánták" érdeklődése.  
 

Köszönet Juditnak a szervezőnek! 

 

Jungné Ágota  védőnő 
 

* * * 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Szent Iván éj 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt  

a 2010. június 26-án este 19 órai kezdettel a kápolnánál tartandó Szent-Iván éji mulatságra,  

hogy együtt táncolva, vigadva ünnepeljük meg  

a nyári napforduló idejét. 

Program:  
 

 Tábortűz meggyújtása, majd szalonna- és kürtöskalácssütés 

 Tűzugrás, Táncház Sancival  

 Csillagvizsgálat távcsővel 
 

Kérjük, hogy az esti piknikhez hozzájárulásként elemózsiát, italt, s aki tud, nyársat saját részre 

hozzon magával. 
 

* * * 
 

Végh Annamária az Invitel képviseletében 2011. július 5-én (kedd) 13:00-16:00 óráig tart 

fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 
 

* * * 

 

Fényezési Szaküzlet 
- Autó festékek számítógépes színkeverése 

- Spray töltés, Polírozó anyagok 

- Alváz és üregvédő anyagok 

- Szaktanácsadás 

Autó Quality Kft., www.autopolir.hu 

8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 12. 

Tel: 88 783-785, 70 3125-797 
 

 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin  

http://www.autopolir.hu/

