
 

XVIII. évfolyam 9. szám                                  2011. szeptember 
 

H I R E K 
  

Községünk tovább fejlődött az utóbbi időben. Az iskola épületében elkészült a színpad melletti 

lépcső korlátja, illetve a felső üvegablakok cseréjére is sor került. A temetőben a ravatalozó előtti 

tér munkálatai szintén rövidesen befejeződnek. 

Az ároktisztítás folyamatban van, de mivel időre van szükség ahhoz, hogy a falu teljes 

árokrendszerét megfelelően biztonságossá tegyük, a Petőfi és Vasút utca lakosságának kis türelmét 

kérjük még a munkák befejezéséig. 

 

* * * 

Meghívó 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

Tisztelettel meghívom, 2011. szeptember 27-én 18 órakor Márkón az iskola épületében 

tartandó képviselő-testületi ülésre. 
 

Napirendek: 

 

1. Dr. Kazinczky Tibor beadványa 

Előadó: Láng Zsanett körjegyző 

2. Az óvodavezető éves beszámolója 

Előadó: Előadó: Fenyvesi Andrea óvodavezető 

3. Iskola fűtésének téli szüneteltetése, programok beosztása a hivatal melletti helyiségben a 

civil szervezetekkel együtt 

Előadó: Hartmann Antal polgármester, Meghívott: valamennyi civil szervezet vezetője 

4. Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról 

Előadó: Láng Zsanett körjegyző 

5. Védőnői szolgálat megvalósítási költségeihez hozzájárulásra felkérés Bánd és Hárskút 

Önkormányzataihoz 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

6. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

7. Egyebek  

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

8.  Zárt ülés: segélyek, támogatási kérelmek 

 

Márkó, 2011. szeptember 21. 
 

      Tisztelettel:  
 

         Hartmann Antal 

            polgármester 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

 

 



 
* * * 

„Vedd meg, nevezd el, ültesd el!”  
 

Ahogy előző számunkban beszámoltunk róla, „önkormányzatunk a játszótér társadalmi 

összefogással történő fásítása érdekében akciót indít, melyen kedve szerint bárki részt vehet. 

Összesen 14 fa elültetésére van szükség, melyek fajtájával kapcsolatos információkat, és az 

ültetéshez szükséges minden segítséget az önkormányzat biztosítja. Jelentkezni és érdeklődni lehet 

ügyfélfogadási időben a Hivatal épületében a polgármester úrnál – tel.: 06-30/442-9946.” A 

felhívásra már eddig is sok felajánlás érkezett, de örömmel vesszük a további jelentkezéseket is. 

 
 

* * * 

 

Felhívás! 
 

A kerületi főállatorvos Herend, Bánd, Szentgál, Márkó közigazgatási területére a mézelő méhek 

nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt 2011. augusztus 29-től kezdődően községi zárlatot 

rendelt el.  
 

A zárlat ideje alatt:  

A méhészetekből méh, méhészeti termék és méhészeti fertőzést közvetítő tárgy nem vihető ki és 

oda nem vihető be.  

A méhészetekbe csak a tulajdonos méhész illetve az ellenőrzést végző személyek léphetnek be.  

A méhészetek tulajdonosai minden rendellenességet vagy a megbetegedés gyanúját kötelesek dr. 

Nagy Jenő hatósági állatorvosnak bejelenteni. 
 

 

* * * 

 

Népszámlálás 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

2011-ben Magyarországon - hasonlóan a többi Uniós államhoz – népszámlálás lesz.  

A számlálóbiztosok már szeptember 27. és szeptember 30. között eljuttatják a számlálókörzetükhöz 

tartozó háztartásokba az adatszolgáltatói csomagot.  

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között kerül sor. Az adatszolgáltatás kötelező, 

név nélkül történik. A kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók. Akik nem tudnak 

október 1. és október 31. között eleget tenni ezen kötelezettségüknek, azok 2011. november 1. és 8. 

között jelentkezzenek a körjegyzőség hivatalában. 

A számlálóbiztosok számlálóbiztosi igazolvánnyal rendelkeznek. Kérem Önöket, hogy fogadják a 

számlálóbiztosokat bizalommal.  

Az adatszolgáltatásra interneten keresztül is lehetőség van, azonban egy háztartáson belül a kérdőív 

kitöltésére csak egyféleképpen van lehetőség, tehát vagy papír alapon vagy interneten keresztül. A 

papír alapú önkitöltést és az internetes kitöltést október 16-ig lehet megtenni. 

A népszámlálás sikeres végrehajtásához kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését. 

 

 

        Láng Zsanett 

           körjegyző 

               népszámlálási felelős 

 

 



Tisztelt Márkóiak! 
 

Bizonyára már mindenki hallott róla, hogy 2011. október 1. és 31. között Magyarországon 

népszámlálást tartanak. A népszámlálásban történő részvételt a törvény kötelezővé teszi.  

Nagyon jó és kifejező a népszámlálás mottója: „Feleljen a jövőjéért”, hiszen valóban a jövőnk függ 

válaszainktól. A népszámlálásnak nemcsak politikai és gazdasági, hanem kulturális és identitásbeli 

hatásai is lehetnek, amelyek a nemzetiségeket is érintik.  

Mi, magyarországi németek több száz éve együtt élünk a közös hazában, Magyarországon. 

Kultúránk, hagyományaink átszövik mindennapjainkat, közös tudásunk elválaszthatatlan részét 

képezi mindannak, amit magyar kultúrának nevezünk. Egyedi értékeink az egészben nyernek 

értelmet. Büszkén vállalhatjuk hovatartozásunkat, hiszen elődeink sokat tettek közös hazánkért. A 

nemzetiségek ott voltak a legnehezebb pillanatokban is, kivették részüket a haza védelmében és 

felvirágoztatásában egyaránt, büszkén vállalva magyarságukat is. Magyarország jeles tudósai és 

művészei közül sokat a kisebbségek adtak. A nemzetiségi kötődésünket örökségbe kaptuk, amelyet 

nem befolyásol az, ha nem beszéljük (már) a nyelvet.  

Arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy bátran vállalja nemzetiségi hovatartozását, identitását. 

Ez azért is fontos, hiszen a nemzetiségi hagyományápoló egyesületek, az oktatási intézmények 

fennmaradásának, finanszírozásának egyik fontos érve lehet, hogy mekkora számban élnek 

hazánkban nemzetiségiek.  

Márkói közösségünk életében tevékenyen részt vesz a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Steixner 

István Német Nemzetiségi Egyesület, a Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre, és német 

nemzetiségi óvoda, számtalan márkói iskolás részesül nemzetiségi oktatásban Veszprémben vagy 

Herenden. Ezért is lenne fontos, hogy vállaljuk fel nemzetiségi identitásunkat. Talán érthető, 

hogy az elsődleges hovatartozásra vonatkozó 34. kérdésre adott válasz lesz a döntő a 

nemzetiségi létszám tekintetében. Ezért arra kérünk mindenkit, aki a magyarországi 

németséghez tartozónak érzi magát, bátran vallja meg magyar állampolgársága mellett (3. 

kérdés) ebben a pontban német nemzetiséget is.  

 
A népszámlálásról bővebbet megtudhat a www.nepszamlalas.hu internetes honlapról. (Itt 

megtalálhatók a kérdőívek is) 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

* * * 
 

Nyugdíjas Klub hírei 
  

Szeptember 5-én megtartott összejövetelünkön megemlékeztünk elhunyt Bogár Imrénéről, aki 

tiszteletbeli klubtagunk volt. Nyugodjon békében! 

Előadást hallgattunk Deák Tibortól, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tudnivalókról. Több 

tagunk kérte segítségét különböző ügyek rendezésében. 

Ezután köszöntöttük 4 új klubtagunkat, és az augusztus, szeptember havi névnaposokat. 

 

Szeptember 16-án a nyugdíjas népdalkör részt vett a  Nyugdíjasok " Életet az Éveknek" Veszprém 

Megyei Egyesülete által Ajkán rendezett népdalkörök találkozóján. 

 

Legközelebbi klub összejövetel október 5-én 15 órakor lesz, ekkor ünnepeljük meg az idősek 

világnapját, amelyre meghívtuk a veszprémfajszi és vilonyai nyugdíjas klubot is. 

Szeretettel várunk minden régi és leendő klubtagot. 

 

Köszönjük Ernyei István és feleségének a nyugdíjas klub számára nyújtott támogatását. 

  

                                                                                                                      Nyugdíjas Klub 

                                                                                                                      vezetősége     

http://www.nepszamlalas.hu/


Így zajlott… 
 

 

XI. Német Nemzetiségi Fesztivál 

 

 
Szeptember 17-én, szombaton Simon Gábor városlődi 

plébános által bemutatott német nyelvű misével 

kezdődött a nemzetiségi fesztivál. Gábor atya - aki 

nem tud németül, de önszorgalomból megtanulta a 

német kiejtést – szívhez szólóan, tisztelettel és alázattal 

emlékezett meg elődeinkről, akik 270 évvel ezelőtt 

érkeztek otthonukat elhagyva falunkba, hogy itt új 

életet kezdhessenek.  

A szentmise után zenés és táncos menettel haladtunk a 

Novák Laci bácsi által készített kopjafáig, ahol először 

az önkormányzat majd pedig a kisebbségi 

önkormányzat helyezett el koszorút.  

A kulturális programban elsőként az óvodások mutatkoztak be, akik szépen, és érthetően mondták 

el a mondókákat, ügyesen mutatták be a táncokat. Mindig külön öröm őket színpadon látni és 

hallani. Az ovisokat a Peidl – Tokolics duó követte Városlődről, akiket Magasházi János kísért 

harmonikán. A lányok régóta aktív résztvevői a nemzetiségi rendezvényeknek, hiszen nemcsak 

dalaikkal, hanem, mint a Pergő Rozmaring Tánccsoport tagjai táncaikkal is megörvendeztetik a 

közönséget.  

A rátóti Német Nemzetiségi Tánccsoportot külön öröm volt falunkban köszönteni, hiszen a 

nagyrészt nyugdíjasokból álló tánccsoport színvonalas műsorával, lelkesedésével és kitartásával 

példakép a fiatalabb generáció számára.  

Külön köszönet illeti Németh Évát, aki a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi 

tagozatának 10. osztályos tanulója. Éva rövid egy hónap alatt tanulta meg azt a márkói történetet, 

amelyet a műsorban előadott. Élvezettel hallgattuk, és reméljük lesz még folytatása a történetnek… 

A bakonyjákói Csatlós Krisztina és Melinda harmonikán és klarinéton játszott osztrák és német 

nyelvterületről zenét. A testvérpár a veszprémi zenekonzervatóriumban tanult klasszikus zenét, a 

könnyedebb műfajokkal szabadidejükben ismerkedtek meg. 

A színjátszó csoport Kellér Dezső: De meg ne írja, szerkesztő úr! című bohózatát adta elő nagy 

sikerrel. A darabban felléptek: Tál Sándorné, Wágenhoffer Kornélia, Tál Sándor, Szamosvári Erik, 

Szabó Zoltán és maga a rendező Kiss György. A darab betanulására két hete volt a csapatnak, de 

úgy gondolom, mindenki élvezte az előadást.  

A pusztavámi német nemzetiségi tánccsoport nemcsak a menetben, hanem a színpadon is nagy 

sikert aratott. A fiatalok nagy élvezettel ropták a táncot és házi feladatot is kaptak, hiszen a 

legközelebbi alkalomra a lakodalmas előadást „rendeltük” meg tőlük.  

A műsort a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar műsora zárta, akik három német és egy 

magyar dalt énekeltek. Az énekkar december 4-én a bécsi Schönbrunni kastély színpadán a 

karácsonyi vásárban lép fel legközelebb.  

Köszönet a konferálásért Schönwald Laurának és Németh Évának, a hangosításért Várszegi 

Szabolcsnak, valamint mindenkinek, aki időt és energiát nem sajnálva segített abban, hogy a 

rendezvény létrejöhessen.  

 

Wágenhoffer Kornélia 

 

* * * 

 
 
 



 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meghívó 

 
Szeretettel várunk mindenkit a Márkói Községi Könyvtár megnyitásának  

1 éves évfordulójának, valamint a 100. olvasó beiratkozásának 

örömére szervezett könyvtári rendezvényre  
 

2011. szeptember 24-én 16 órai kezdettel  

az új iskola épületébe. 
 

 

Tervezett programok:  
 

 16.00   Köszöntő  

Író-olvasótalálkozó GYÁRFÁS ENDRE mesekönyvíróval 

 16.00-19.00 Játszóház (könyvjelző készítés különböző  

technikákkal, gesztenyebarkácsolás), könyvvásár 

 M E G L E P E T É S ! ! ! 

 17.30  „Mit kínál a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a  

látogatóknak?”Dr. Kopek Annamária, a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

osztályvezetőjének vetítéssel egybekötött előadása 

 19.00  Karaoke parti 

 
 

* * * 

„A legjobb könyveket félig-

meddig az olvasók írják.”  

/Voltaire/ 

 



Könyvtárak összefogása a tudásért 
Országos Könyvtári Napok 

2011. október 3-9. 
 

Községi Könyvtár Márkó   
Iskola – Kálvária u. 6.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 6-án, csütörtökön 17.30-tól 

„A csillagos ég szépségei” 

Kocsis Antal csillagász előadása 

 
Október 8-án, szombaton 

15 órától 

„Az én dinóm”  
Rajzpályázat gyerekeknek 

A rajzok elkészítésére a könyvtárban is lehetőség van hétfőn és 

csütörtökön nyitvatartási időben, vagy akár az előadás kezdetéig. 

 
16 órától 

Dinoszauruszok és más őshüllők a Bakonyból: 

az Ajkaceratops és a többiek 

Ősi Attila előadása 

 
Nyitvatartási időben lehetőség van  

a népszámlálási kérdőívek 

online kitöltésére. 
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     Beszéljünk 

     egymással, 

   tanuljunk 

         egymástól! 

http://osszefogas.kjmk.hu/
http://osszefogas.kjmk.hu/


Márkó Sport Egyesület hírei 
 

Megkezdődött a 2011-2012-es labdarúgó évad. Ez évtől két csapattal vágtunk neki a bajnokságnak: 

a felnőtt csapat a megye IV. osztályában, a serdülő csapat -12-16 évesek – U-16 néven a megyei I. 

osztályba nevezett. Örömteli, hogy sikerült összeállítani ezt a csupa helybeliekből álló csapatot. A 

csoportban olyan városi csapatok szerepelnek, mint Herend, Veszprém két csapattal, Sümeg, 

Devecser, Tapolca, Ajka, Ugod, Úrkút és Csabrendek. Edzőnek sikerült felkérni egy tapasztalt és 

megyeszerte elismert edzőt Fischer Ferenc személyében, aki a felnőtt csapatot is irányítja.  

A szülőket szeretném megnyugtatni, hogy 

valamennyi vidéki mérkőzésre –amelyek szombaton 

10-órai kezdéssel kerülnek megrendezésre – 

autóbusszal megy a csapat, és játékosonként egy 

hozzátartozó ingyenes utazását biztosítjuk. 

 Álló sor balról jobbra: Péntek Dávid István, 

Zagyva András, Mészáros Dániel, Mészáros 

Marcell Zoltán, Fischer Ferenc edző, Mária 

Viktor, Bálint Dávid, Petrovics Márk, Palvek 

Zoltán, Stadler Dominik 

Guggoló sor balról jobbra: Molnár Viktor, Beke Bálint Oszkár, Kneisz Bence, Trombitás 

Dániel, Holdinger Zoltán Máté, Bíró Krisztián , Dombi Attila 

Szeptember 15-ig lehetett pályázni a társasági adó 70%-nak sporttámogatására. Mi ezt megtettük, 

30 napon belül elbírálják és amennyiben ez kedvező kimenetelű, úgy Márkó sportéletében új fejezet 

nyílik.  

Az első szezonban – 2011-2012 – elsősorban felszerelésre, pályatartozékokra pl. labdák, hálók stb. 

és működési költségekre (pl.: utazás) fordítjuk. További terveinkben öltöző bővítés, felújítás, 

sportpálya kerítés építése, salakos pálya felújítása, valamint mindkét pálya világítással való ellátása 

szerepel. E tervek megvalósításához  számítunk  a helyi társas vállalkozók társasági és osztalék 

adójuk 70%-nak sporttámogatására,  mely megvalósulás esetén a támogatók további 19%-os 

társasági adó kedvezményben részesülnek. Egyesületünk vezetőségi tagjai személyesen keresik fel 

a vállalkozásokat, hogy tájékoztassuk terveink részleteiről. 

Visszatérve a serdülőcsapathoz, felhívjuk a helybeli 12-16 éves fiatalokat, ha érdeklődnek a sport 

iránt, minden szerdán és pénteken 16,30 órakor jelentkezzenek egy db 4x4-es fényképpel az 

edzéseken. Szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat. 

A felnőtt csapatról: Hajmáskér – Márkó  2:1 

     Márkó – Várpalota   5:5 

     Eplény – Márkó        3:7 

     Márkó – Balatonszőlős 6:1 

Az V. fordulóban szabadnaposok voltunk, vasárnap Bakonybélben játszunk. 
 

        Ernyei István  

         Márkó SE elnök s.k. 

* * * 
 

KERTÉSZET! 
Márkó, Vasút u. 24. 

Tel.: 88/271-089, 0620/4503662. 

www.mariannekert.atw.hu 
 

Nyitva: mindennap 10:00-19:00 óráig, ünnepnapokon is. 

- Örökzöld dísznövények (tuják olcsón), 

- Díszfák nagy választékban, 

- Sírokra ültethető törpe növények, árvácskák, 

- Díszcserjék, rózsák, sövénynek való fagyalok, 

- Október közepétől gyümölcsfák, bogyósok, 

- Virágföldek, marhatrágyák, színes múlcsok. 
 

Várom régi és leendő vásárlóimat! 

http://www.mariannekert.atw.hu/


Szeretné, ha egy évig ingyen szállítanánk el hulladékát? 

Jót tenne a családi kasszának, ha félévre jóváírnánk a távhőszolgáltatás 

alapdíját? 

Mit szólna, ha ingyen parkolhatna hónapokon át Veszprémben? 
 

Töltse ki kérdőívünket a  

www.vkszrt.hu  

oldalon és nyerje meg 
 a szolgáltatási kedvezményeket! 

Határidő 2011. október 31.  

Sorsolás 2011. november 4-én közjegyző jelenlétében! 

Ha nincs internet hozzáférése, keresse fel  
kérdőívkitöltő pontjainkat ügyfélszolgálati irodáinkban:  

Kistó u. 8. és Haszkovó u. 11/A, valamint a 
 Veszprémi Polgármesteri Hivatalban. 

Mi kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére! 

„VKSZ” Zrt. 
Környezetünk szolgálatában! 

Ingyenesen hívható zöld számunk: 06 80 949 849 
  

* * * 
 

ETKA JÓGA 

Erőgyűjtő módszer 
 

 

 

 

Külső és belső mozgásokkal felébresztjük belső erőinket,  

felszínre hozzuk a bennünk rejlő gyermekkori játékos mozgáskészségünket,  

megtapasztaljuk a természetes testtartást, légzést, mozgást, ezáltal 

megszabadulunk a tartáshibától, ízületi merevségtől, fájdalomtól, túlsúlytól. 

Oldjuk a feszültségeket testünkből, idegrendszerünkből. 

Érezzük és élvezzük a mozgás örömét. 
 

A foglalkozás időpontja és helyszíne: Hétfő 18.00 óra Márkó – iskola 
 

Szeretettel várok minden érdeklődőt! 

Papp Éva 

 rekreációs sportoktató 

 

* * * 
 

Végh Annamária az Invitel képviseletében 2011. szeptember 27-én (kedd) 13:00-16:00 óráig tart 

fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 
 

* * * 
 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin  

„Bárhol vagy is, bármi a feladatod,  

Érezd és élvezd minden mozdulatod” 

             /Etka Anyó/ 

http://www.vkszrt.hu/

