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Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 14-én, kedden tartotta soron
következő ülését, melynek első szakaszában a bándi testület tagjaival együtt a közös kérdéseket
tárgyalták meg a képviselők.
Ezután Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő a két falu polgármestereinek meghívására
beszámolót tartott a készülő Önkormányzati Törvény minket érintő, kérdéses részeiről. Mivel a
képviselő úr ígéretet tett arra, hogy tekintettel a Márkón kialakult nagy szükséghelyzetre, ismét
utánanéz a már két éve benyújtott, de átmeneti forráshiány miatt zárolt óvoda-bölcsőde
pályázatunknak, az óvoda bővítését érintő kérdés ezen a napon lekerült a napirendről.
A következőkben a testület elfogadta Márkó Község Önkormányzatának 2011. III. negyedéves
beszámolóját és 2011. évi költségvetését.
A Márkón működő civil szervezetek egy része már beadta, mások pedig a következő testületi ülésig
adják le az idei évi támogatási kérelmeiket, s a képviselők a költségvetés alakulásától függően
döntenek majd a támogatások odaítéléséről.

***

Kérjük, támogassa a márkói „építő közösségeket” adója 1%-val!
Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19.
Márkó Fejlesztéséért Alapítvány adószáma: 19259855-1-19.
Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19.
Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre adószáma: 18928592-1-19.
Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület adószáma: 19383406-1-19.
A személyi jövedelemadó 1% fogadására még nem jogosult, illetve hivatalosan még be nem
jegyzett, Márkón működő civil szervezeteknek szánt támogatásokat kérjük, szíveskedjenek a
címzett külön megnevezésével a Márkó Fejlesztéséért Alapítvány számlájára utalni.

Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük!

A Sport Egyesület hírei
Szombaton és vasárnap megkezdődött a tavaszi szezonra való felkészülés.
Korábban úgy terveztük, hogy az egyetem sportcsarnokában tartjuk az edzéseket, de a diákolimpiai
rendezvények miatt két hétvége kiesett volna, sőt, autómodell kiállítás miatt egy harmadik is. Így új
helyszín után kellett néznünk, amit Úrkúton találtunk. Ott örömmel fogadtak, és az általunk
választott időpontban és időtartamban áll rendelkezésre a csarnok. Eszerint minden szombaton és
vasárnap 10-12 óra között használhatjuk a termet. Minden alkalommal különjáratú autóbusszal
megyünk Úrkútra. A jó (jobb) idő beálltáig vesszük igénybe a termet, majd szabadtéren folytatjuk a
március 17-i bajnoki rajtig.
Eddig hét vállalkozással kötött támogatási szerződést az egyesület, amiből három nem helybéli
székhelyű. Még további vállalkozások bevonását tervezzük, itt elsősorban a helybéliekre számítunk.
Ernyei István
S. E. Elnök

***

A Nyugdíjas Klub hírei
A 2012. február 6-án tartottuk klub összejövetelünket, melyen megköszöntöttük Lívia, Aranka,
Zsuzsanna és Julianna nevű névnaposainkat. Ezután Szivák Alajosné részletesen ismertette a 2011.
évben kapott támogatásainkat, bevételeinket és kiadásainkat. Ezúton is megköszönjük munkáját és
jó egészséget kívánunk Erzsinek az idei évben is a gazdálkodási feladatok elvégzéséhez.
Ősszel a Nyugdíjas Expo-n vásároltunk a szervezet részére egy Japánban kifejlesztett,
Németországban gyártott masszírozó gépet, amelyet most kaptunk meg, és a foglalkozás alatt
mindenki kipróbálhatott.
Az elkövetkező időben szándékunkban áll hétfőtől-péntekig 9-11.30-ig a település nyugdíjas lakói
részére a masszírozó használatát térítésmentesen biztosítani a klubhelyiségünkben. Akik eddig
igénybe vették, csak jót mondtak erről a kezdeményezésről. Talán kialakul egy délelőtti nyugdíjas
napközi, ahol lehet olvasni, kártyázni, teázni, beszélgetni stb.…
Kovács Károlyné Julika kirándulási lehetőségekről adott tájékoztatást. Lehet jelentkezni kárpátaljai
utazásra és színházlátogatásra. Várunk kirándulási javaslatokat!
Legközelebbi összejövetelünk március 5-én 16 órakor lesz az önkormányzat helyiségében.
Témája: nemzetközi nőnap, március 15.
Szeretettel várunk minden tagunkat és leendő tagokat is.
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete

***

PROGRAMAJÁNLÓ
Ringató
A legutóbbi Ringató foglalkozás a rosszidő
miatt sajnos elmaradt, legközelebb 2012.
március 1-én, csütörtökön délelőtt 10
órai kezdettel találkozunk az iskola
épületében.
Továbbra is szeretettel várunk minden kisgyermeket
szüleikkel, nagyszüleikkel.

„Egy, kettő, három, négy,
kis őzike, hová mégy?
elég, hogyha tudom én:
tavasz elé futok én.”
/Zelk Zoltán/

KISTÉRSÉGI VERSMONDÓ VERSENY
Márkó Község Önkormányzata a Veszprémi Kistérség területére kiterjedő versmondó
versenyt hirdet immár 4. alkalommal a költészet napja alkalmából, melynek időpontja

2012. április 11. szerda 14 óra,
helyszíne: Márkó, iskola.
A következő kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
I. 1-2 osztály
II. 3-4 osztály
III. 5-6.osztály
IV. 7-8. osztály
V. középiskola

Választható művek
A versenyen bármely magyar költőnek a „természet” témaköréből” választott verse előadható.
A szavalatok időtartama ne haladja meg az 5 percet.

Díjak:
A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, s a III-IV. kategória győztesei részvételi
lehetőséget nyernek a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár által „Regösök
Húrján” címmel szervezett, 2011. május 12-én megrendezésre kerülő dunántúli regionális vers- és
prózamondó versenyre.

Jelentkezés:
A versenyre a kitöltött nevezési lapokat a következő e-mail címre várjuk 2012. március 31-ig:
katalinlenart@yahoo.de ; A nevezési lapok letölthetők Márkó Község honlapjáról – www.marko.hu.
Érdeklődni: Polányiné Lénárt Katalin (szervezőnél) - Tel.: 06-30/830-6477
A márkói gyerekeknek idén is szívesen segítek a versválasztásban és a felkészülésben hétfőnként
és csütörtökönként a könyvtár nyitva tartási idejében.
A versenyen a kiérdemelt díjakon felül minden márkói induló kisebb jutalomban részesül!!!
Márkó, 2012. február 21.
Polányiné Lénárt Katalin
szervező

"A haza örök, s nemcsak az iránt
tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz."
(Kossuth Lajos)

Március 15-i ünnepség
Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját az immár 5.
alkalommal megrendezésre kerülő március 15-i ünnepségre, mely
2012. március 15-én 17.30 órakor
az iskolánál kezdődik.
Innen (jó idő esetén) Kossuth-nótákat dalolva fáklyás
menetben indulunk a kopjafához, majd a koszorúzást
követően tovább a kápolnához.
(Rosszidő esetén a rendezvény az iskolában kerül
lebonyolításra, koszorúzni természetesen kimegyünk a
kopjafához)

***

Zelk Zoltán: Hóvirág
Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág zúzmarás a fán az ág.

Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák Isten hozott, hóvirág!

Ám télután egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.

***
Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. február 28-án (kedden) 13:00-16:00 óráig tart
fogadóórát az önkormányzat helyiségében.
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