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Ahogy előző számunkban beszámoltunk róla, a márkói Német Nemzetiségi Óvoda a nyári szünet
végén már az új helyén kezdhette meg működését. Nagy öröm volt ez mind a gyermekek, szülők,
hozzátartozók, mind pedig az intézmény dolgozói számára, hiszen az új épület összehasonlíthatatlanul
jobb, ideálisabb körülményeket biztosít a gyermeknevelésre. A tágas tér, a világos termek, az épület
kellemes hangulata, friss levegője mind hozzájárulnak a gyermekek egészséges testi-lelki
fejlődéséhez.
A munkálatok az idő rövidsége miatt rendkívüli tempóban zajlottak, és a költségeket is sikerült
minimalizálni. A projekt összköltsége így 14.497.000,- Ft volt, melyből a kivitelező vállalat
anyagköltségekkel és munkadíjjal együtt 11 millió forint értékű munkát végzett. A fennmaradó rész
csupán anyagköltséget takar, hiszen a további munkálatokat községünk dolgozói, illetve helyi
szakemberek végezték el. Azért is fontos ezt kiemelni, mert ha a költségvetés túllépte volna a 20
millió forintot, közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatnunk, ami lényegesen megemelte volna
kiadásainkat.
Az óvoda átadását követően polgármester úr közbenjárására falunk 3 millió forint értékű támogatást
kapott egy környékbeli vállalkozótól az épület külső szigetelésére, festésére, csatornarendszer
kiépítésére, ill. óvodai bútorok vásárlására.
Az épület használatban lévő szárnya jelenleg már a működéshez szükséges valamennyi engedéllyel
rendelkezik.

***

Tisztelt márkói Vállalkozók!
Egy vonzó, nemrégiben módosított pályázati lehetőségre hívjuk fel szíves figyelmüket.
Új telephelyek létesítésére, vagy meglévő telephelyek modernizációjára, bővítésére igényelhető
támogatás 10 millió és 100 millió Ft közötti összegben.
Kik pályázhatnak?
Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, egyéb vállalat.
Kizárólag a Dél-Alföld, az Észak-Alföld, valamint a Közép-Dunántúl régiókban megvalósuló
fejlesztések támogathatóak!
Mire igényelhető támogatás?
•
•

új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása;
meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.

A fentiekhez kapcsolódóan:
•
alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása (max. 40%);
•
eszközbeszerzés, eszköz lízing (max. 30%);
•
projekt előkészítés (max. 5%).
Támogatás összege: 10 millió Ft - 100 millió Ft.
Támogatás mértéke: 50-70%
Benyújtás: 2012. október 29-től 2012. november 26-ig.
Peringer Attila
InnoConsult Group Hungary Kft.
+36 30 990 8190
palyazat@innoconsult.hu

***

A Nyugdíjas Klub hírei
A 2012. szeptember 7-én tartottuk legutóbbi klub összejövetelünket. Vendégünk volt Hegedüs
Marianna, akitől előadást hallhattunk a cukorbetegségről, annak megelőzéséről illetve
karbantartásáról. Nagyon hasznos tanácsokat kaptunk a megfelelő szénhidrát és energia bevitelről.
Szavaztunk újra az egyesületalakításról, amelyet sima egyesületi formaként kívánjuk működtetni,
lemondva a közhasznúsági fokozatról. Reméljük így már sikerül a bírósági bejegyeztetés.
Szeptember 21-én kirándulni voltunk Veszprémben a
Séd völgyben. Végig mentünk a „Kertek és Kolostorok”
útvonalán a Margit romoktól kezdve a vidámparki
kolostorig. Mindenki csodálkozott, hogy Veszprémben
ilyen szép helyek is vannak. Migray Emőd volt az
idegenvezetőnk, akinek
ez úton is köszönjük a
részletes ismertetőt az
útvonal
mentén.
A
vidámparkban fejeződött
be a sétánk. Kellemesen
elfáradtunk, de egy kis
csapat ennek ellenére gyalog indult haza a Laczkó forrást érintve
Márkóra (sajnos a Kiskúti Csárda nem működött).
A masszírozót ismét működtetjük, egyelőre hétfőn és csütörtökön 9-11-ig az iskolában a régi
helyiségünk melletti teremben (ún. „mazsorett terem”), bár már mindegyik név idejét múlta, így sem
az iskola, sem a mazsorett helyiségnév nem megfelelő.
Legközelebbi összejövetelünk október 5-én lesz 17 órakor. Helyszíne a Márkói Csárda, ahol
idősek napját ünnepeljük vacsorával egybekötve.
Szeretettel várunk minden tagunkat.
Nyugdíjas Klub vezetősége

***

Osztálykirándulások támogatása
A Reál üzlethálózat három éve életre hívott egy általános iskolák osztálykirándulását támogató
programot, aminek keretében eddig közel 3000 osztály kirándulását támogattuk több mint 50 millió
forint értékben, felejthetetlen élményekkel gazdagítva a gyerekeket.
Az idei évben 25 000 000 Ft kerül szétosztásra a pályázó osztályok között.
Mivel célunk, hogy minél több gyereknek szerezzünk élményeket, idén is minden pályázó osztály
GARANTÁLTAN részesül a 25 000 000,- Ft-os Reál Osztálykasszából.
Ahhoz, hogy az Önök osztályait is támogathassuk, nem kell mást tenniük, mint az osztályoknak
mihamarabb jelentkezni pályázatunkra és szorgalmasan gyűjteni a Reál márkatermékek csomagolásán
lévő forgalmazói feliratokat.
Ez annyit jelent, hogy amennyiben a diákok családjai járnak Reál Élelmiszer vagy ReálPONT üzletbe
vásárolni, mostantól ne dobják ki a Reál márkatermékek csomagolását, hanem vágják ki és gyűjtsék
az azon található „Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft…” feliratot szeptember 1. és december
31. között.
A 25 000 000,- Ft-os Reál osztálykassza az összegyűjtött forgalmazói feliratok függvényében,
arányosan kerül szétosztásra a pályázó osztályok között.
Ez azt jelenti, hogy minden pályázó osztály garantáltan kap támogatást a pályázati alapból.
A garantált támogatások mellett idén 10 fődíj is kisorsolásra kerül a pályázók között, ami az elnyert
támogatásokon felül további 100-100 000 Ft-ot jelent a szerencsés osztályoknak.
A programmal kapcsolatban részletes tájékoztatást találnak a www.osztalykassza.hu honlapon.

***

Márkó SE hírei
Megkezdődött a 2012/13-as bajnoki szezon a megyei II. osztályban. Ifjúsági együttesünk épphogy
átlépte a serdülő korosztály felső határát /16 év/ és belépett az ifjúsági korcsoportba /16-19 év/.
Ráadásul itt 7 fő túlkoros játszhat /20 és 21 évesek/.
Ez az év a betanulás időszaka lesz, de jövőre már eredményes szereplést várunk tőlük. A felnőttek a 6.
fordulóban veretlenül vezetik a tabellát 1 pont előnnyel a 2. helyezett Balatonkenese és Nagyesztergár
előtt. Az első fordulót több csapat kérésére november 11-ére halasztotta a szövetség.
felnőtt
3:2
0:5
3:0
2:2
5:1

Eddigi eredmények:
Márkó - Tótvázsony
Szentgál – Márkó
Márkó – Nagyesztergár
Csopak – Márkó
Márkó – Ősi

ifjúsági
2:9
2:1
0:1
6:1
2:5

A következő forduló: 09.30-án vasárnap Veszprémben, a városi stadionban
Nemesvámos – Márkó
Az ifjúsági mérkőzés 14 órakor, felnőtt mérkőzés 16 órakor kezdődik.
HAJRÁ MÁRKÓ!
Ernyei István
S. E. Elnök

Így zajlott…
XII. Német Nemzetiségi Fesztivál Márkón
Jelentős érdeklődés mellett, nagy sikerrel zajlott
a 2012. szeptember 15-én, Márkón, az
iskolában
megrendezett
XII.
Német
Nemzetiségi Fesztivál. A helyi német
nemzetiségi önkormányzat rendezvénye a német
nyelven megtartott szentmisével kezdődött a
katolikus templomban. Dr. Varga István
plébános megemlékezett a 250 éve elhunyt
Padányi Bíró Mártonról, a templom
alapítójáról és a svábok letelepítőjéről, majd meg
is koszorúzták a püspök emléktábláját.
A mise után az ünneplők zenés kísérettel az új
óvodához vonultak, ahol Wágenhoffer Kornélia,
a helyi német önkormányzat elnöke köszöntötte a nagytermet zsúfolásig megtöltő érdeklődőket és
fellépőket, köztük az ausztriai Stadtschlaining kórusát és zenekarát. Beszédében felidézte az
osztrák csoport és a márkói énekkar kapcsolatának történetét, ami Magasházi János és burgenlandi
barátja, Dieter Nicka ismeretsége révén indult el. Köszönetet mondott a Bakonyért Leader
Munkacsoportnak a rendezvény megtartásához nyújtott támogatásért és a helyi önkormányzatnak a
kisebbségi
önkormányzatnak
biztosított
segítségért.
A fesztivál műsorát a Lovassy gimnázium
német nemzetiségi tagozatának két 11.
osztályos tanulója, Schönwald Laura és
Németh Éva vezette le. Felléptek a márkói
óvodások, a stadtschlainingi kórus és
zenekar, a veszprémi Deutschklub Ifjúsági
Tánccsoportja,
a
Márkói
Kamara
TehátRum, a Steixner István Német
Nemzetiségi Énekkar, és Németh Éva versmondással.

***

PROGRAMAJÁNLÓ
Óvoda bál
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk az óvoda támogatására rendezendő
bálunkra, melyet
2012. szeptember 29-én, szombaton
19 órakor az iskolában tartunk.
Belépőjegy: 1000 Ft/fő
ÉLŐZENE - TOMBOLA – BÜFÉ

Kérjük – lehetősége szerint –részvételével, illetve belépőjegy vásárlásával
támogassa óvodánkat!

Sok szeretettel várjuk: Szülői Munkaközösség

Október 6-án Heim Ferenc könyvkötő segítségével mindenki elsajátíthatja a
könyvkészítés fortélyait, és a kitartó munka végén a résztvevők saját készítésű
könyvvel térhetnek haza. A rendezvény alatt további kézműves
foglalkozásokkal, játszóházzal várjuk a kicsiket és nagyobbakat!

***

Tipegő Klub
A nyár után újra indul a Tipegő Klub. Az első foglalkozás időpontja 2012.
október 02. 10.00 óra, a szokott helyen a Védőnői Tanácsadóban.
Jungné Kaibás Ágota
védőnő

***
Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. október 9-én (kedden) 13:00-16:00 óráig tart
fogadóórát az önkormányzat helyiségében.

***

Garai Gábor: Szeptember
Régóta érzem én: az évek
ilyentájt indulnak velem,
mikor megérkeznek a tépett
fák s levetkőznek nesztelen.

Marad az esély, a valódi,
a tettel megteremthető,
amiben meg tudok fogódzni,
mi fölmagzik majd s újra nő.

A nyár csodával volt
adósom.
S vakul az ég lencséje már,
nem süti át a hit s a hő sem.
Tűnődöm: se csoda, se nyár.-

És megédesedik tevékeny
gyöngeségem, gyümölcs a fán:
int maga-megváltó reményem,
mint nyúlánk, szőke-fürtű
lány:

dér angyala int, hogy kövessem:
fény s pára ő kivűl-belül.
Hív, halálnál hűségesebben:
végképp elérhetetlenül.

***
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