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HÍREK
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február 12-én tartotta legutóbbi ülését,
melynek első szakaszában a Márkó - Bánd - Hárskút újonnan felállított Közös Hivatalának idei évi
költségvetését vitatták meg a képviselők. A Hárskúttal való fúzió január 15-én valósult meg, s azóta a
3 település ügyintézése itt Márkón történik. Az egyesülést az tette feltétlenül szükségessé, hogy 2013.
január 1-től a 2000 fő lélekszám alatti települések hivatalait központilag megszűntették, így minden
ügyintézés a Veszprémi Járási Hivatalba került volna át. Az épület szükséges belső átalakítása és a
világítás korszerűsítése is megtörtént. A hivatal melletti helyiség felújítása is befejeződött. Itt
alakítottuk ki az új házasságkötő termet, mely annyira szép és elegáns lett, hogy a „Díszterem” nevet
kapta.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az új óvoda épületének napelemekkel történő áramellátására.
Az előzetes ismereteink alapján nagy valószínűséggel nyer a pályázat, ezzel több százezer forintot
takarítva meg éves szinten településünk költségvetéséből.
A testület az idei évre a következő beruházásokról döntött:
• Az iparterület közvilágításának kiépítésének megkezdése
• A Kálvária utca, indító stáción túli, bal oldali részén történő járdaépítés kb. 230 méter
hosszúságban
• A Petőfi utca Kőhát utca felőli végén folyóka kiépítése
• Óvoda teljes befejezése – színezés, belső szigetelés, parkoló kiépítése, illetve az udvar fásítása,
melyhez felajánlásokat, bármilyen formában történő támogatást szívesen fogadunk.
Facsemeték felajánlása esetén fontos szempont, hogy lehetőség szerint gyorsan növő, nagy
fafajtákat szeretnénk.
Anyagi támogatás esetén a felajánlott összeget kérjük a Márkó Fejlesztéséért Alapítvány
számlájára – 10104820-09877660-00000003 – utalni, a felhasználási cél („fásítás”)
megjelölésével.
• A régi óvoda értékesítése folyamatban van, eladása után az új óvodaépület közösségi célokra
hasznosítandó részeinek továbbépítését és használatba vételét tervezzük.
A tavasz beköszöntével 10 db hulladékgyűjtő kosarat helyezünk ki a faluban, melyeket a
dolgozóink a tél folyamán készítettek, valamint további 3 pad kerül kitelepítésre.
Az iparűzési adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok megtalálhatók Márkó honlapján.
Felmerülő problémák, kérdések esetén szívesen segítenek a hivatal munkatársai.
Márkó szennyvíz- és vízszolgáltatását 2013. március 1-től a Bakonykarszt Zrt. üzemelteti.

Márkó SE hírei:
Január 20-án megkezdődött a felkészülés a tavaszi rajtra. Március 17-én a Szentantalfa – Márkó
mérkőzéssel kezdődik a labdarugó megyei II. osztály tavaszi szezonja.
A csapat benevezett a balatonfüredi műfüves pályán zajló Füred Kupára. Hat mérkőzést plusz egy
helyosztót játszik a csapat. Az eddigi eredmények:
Alsóörs /megye I./ Sümeg /megye I./
Felsőörs /megye II./ -

Márkó
Márkó
Márkó

3-6
2-1
1-4

Hétvégén a tavalyi megye I-es bajnok Úrkút csapata lesz az ellenfél. A felkészülést segíti, hogy
szombatonként 3 órát a veszprémi Stadionban edz a felnőtt és az ifjúsági csapat. A hétközi két edzés a
pálya használhatatlansága miatt a falu utcáin futással telik el. Ilyen korán még nem kezdődött a
bajnoki felkészülés. Remélhetőleg ez meg fog látszani a tavaszi szezonban mutatott játékban, és
megőrzik a bajnokság végére az őszi szezonban kiharcolt első helyet.
Ernyei István
elnök

***

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Az idei év első közgyűlését február 6-án tartottuk, melyen elfogadtuk Szivák Alajosné 2012. évi
beszámolóját és a 2013-tól hatályos pénzkezelési szabályzatot.
Sajnos egy klubtársunktól Frisch Károlytól búcsút kellett vennünk. Karcsi nyugodj békében!
Ez úton is köszöntjük új egyesületi tagjainkat.
Következő összejövetelünk március 6-án 16 órakor lesz.
Témája: névnaposok köszöntése, nőnap, március 15-i nemzeti ünnep.
Várunk minden egyesületi tagot, valamint leendő tagjainkat!
Nyugdíjas Klub vezetősége

***

Caritász hírek
Élelmiszergyűjtés a templomban
Ősi hagyomány az Egyházban, hogy a nagyböjti önmegtagadások idején a
krisztushívők megtakarított javaikat a szegényeknek adják. Ezt a hagyományt
felelevenítve és az elmúlt években kialakult szokást folytatva az idei nagyböjtben is
tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló testvéreinknek.
Kérjük, hozzák el tartósélelmiszer felajánlásukat a templomba március 3-án vagy 10én. Adományaikat önkénteseink juttatják el a rászoruló családoknak.
Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát!
Kissné Cservenyák Judit
Szent Márk Karitász Csoport

Tisztelt Lakosság!
A Veszprémben nagyobb dolgozói létszámot foglalkoztató üzemeknél egyre jellemzőbb a hétvégi
munkavégzés az új MT szabályozása, illetve a megnövekedett termelési igények miatt. Jelenleg a
három műszakos munkarendhez munkanapokon minden irányba biztosított az el- és hazajutási
lehetőség, azonban szabad- és munkaszüneti napokon nem teljes egészében. A fentiek miatt
társaságunk jelentős bővítéssel, illetve átszervezéssel kívánja megoldani a hétvégi műszakhoz igazodó
be- és hazajutási lehetőségeket a meglévő járatok indulási idejének és útvonalának módosításával,
illetve új járatok beállításával.

Márkó vonatkozásában a következő változtatásokat tervezzük április 2-től:
7380/595-ös járatot munkanapokon változatlanul, szabadnapokon 15 perccel korábban
közlekedtetjük, így Veszprém, aut. áll.. megállóhelyről 12.15 óra helyett 12 órakor indul Márkóra.
7381/278-as járatot munkaszüneti napokon 55 perccel korábban közlekedtetjük, így Márkó sz. vend.
megállóhelyről 06.20 óra helyett 05.25 órakor indul Veszprémbe.
7381/253-as járatot munkaszüneti napokon 20 perccel korábban közlekedtetjük, így Veszprém, aut.
áll. megállóhelyről 06.50 óra helyett 06.30 órakor indul Hárskútra.
7381/266-os járatot munkaszüneti napokon 50 perccel korábban közlekedtetjük, így Márkó sz. vend.
megállóhelyről 14.05 óra helyett 13.15 órakor indul Veszprémbe.
7381/277-es járatot munkaszüneti napok kivételével naponta változatlanul közlekedtetjük Veszprém,
aut. áll. megállóhelyről 17.00 órakor, azonban munkaszüneti napokon 273-as járatszámmal
Veszprém, aut. áll. megállóhelyről 14.25 órakor indul Márkóra.
7396/445-ös járatot 35 perccel később közlekedtetjük, így Veszprém, aut. áll. megállóhelyről 13.40
óra helyett 14.15 órakor indul Márkóra.
Álláspontunk szerint a fenti, hétvégén közlekedő járatok módosítása nem sérti aránytalan mértékben a
jelenlegi utasaink érdekeit, hiszen az utazási lehetőség megmarad, viszont így egy nagyobb utas
körnek tudunk olyan lehetőséget biztosítani, amely a meglévő munkahelyek megtartása, esetleg új
lehetőségek elérésében segíthet.
Balaton Volán Zrt.
Területi Igazgatóság Veszprém

***

JÁRÁSI VERSMONDÓ VERSENY
Márkó Község Önkormányzata a Veszprémi Járás területére kiterjedő versmondó versenyt
hirdet immár 5. alkalommal a költészet napja alkalmából, melynek időpontja 2013. április 11.
csütörtök 14 óra, helyszíne Márkó, új óvoda épülete.
A verseny fővédnöke Porga Gyula, Veszprém polgármestere.
A következő kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
I. 1-2. osztály
II. 3-4. osztály
III. 5-6. osztály
IV. 7-8. osztály
Minden iskolából kategóriánként maximum 4 tanuló nevezhet!

Választható művek
A 100 éve született Weöres Sándor bármely költeménye, vagy valamely magyar költőnek az
„iskola” témakörében íródott szabadon választott verse előadható.
A szavalatok időtartama ne haladja meg az 5 percet.

Díjak:
győztesei részvételi lehetőséget nyernek a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár által
„Regösök húrján” címmel szervezett, 2013. május 25-én megrendezésre kerülő dunántúli regionális
vers- és prózamondó versenyre.

Jelentkezés:
A versenyre a kitöltött nevezési lapokat a következő e-mail címre várjuk 2013. március 31-ig:
katalinlenart@yahoo.de; A nevezési lapok és ajánlott irodalom letölthetők Márkó Község honlapjáról –
www.marko.hu. Érdeklődni: Polányiné Lénárt Katalin (szervezőnél) - Tel.: 06-30/830-6477
Polányiné Lénárt Katalin

Támogatóink: Reál-M Kft; Enyingi Mihály keramikus

"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 1848.
március 15-i forradalom 165. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre , mely

2013. március 15-én 17.30 órakor
az új óvodánál kezdődik.
Itt

Hartmann Antal polgármester
köszönti a vendégeket, majd a

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület gyermek tánccsoportjainak előadását
tekinthetjük meg,
ezután Kossuth-nótákat dalolva fáklyás menetben indulunk a kopjafához, s a koszorúzást
követően tovább a kápolnához,
ahol ünnepi beszédet mond

Madarászné dr. Ifju Bernadett
Az ünnepi műsort készítette és előadja a

Márkói Kamara TehátRum Színjátszó Csoport
A rendezvényt énekkel kíséri a Steixner István Német Nemzetiségi Kórus

és a Márkói Nyugdíjas Dalkör
* Rosszidő esetén a rendezvény az iskolában kerül lebonyolításra.
***

Húsvéti játszóház
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a 2013. március 23-án, szombaton
16 órai kezdettel az új óvoda épületében
tartandó húsvéti játszóházba.
Tervezett foglakozások:
Nyulacska készítése csuhéból, húsvéti tojástartó, *tojásfestés különböző technikákkal, és még sok
egyéb vidám foglalkozás…
*A tojásfestéshez mindenki 1 db tojást kap, igény esetén hozott tojásból több „alkotás” is készíthető!

Érdeklődni és árusnak jelentkezni március 4-ig lehet a következő elérhetőségeken:
Bere Viktória: bereviktoria@freemail.hu, Tel.: 20/9195-195
Polányiné Lénárt Katalin: katalinlenart@yahoo.de, Tel.: 30/830-6477

Kérjük, támogassa a márkói civil szervezeteket adója 1%-val!
Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19
Márkó Fejlesztéséért Alapítvány adószáma: 19259855-1-19
Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19
Márkói Kamara TehátRum adószáma: 18034886-1-19
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
Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük!

***
HIRDETMÉNY
A Hajagi Vadászterület Földtulajdonosi Közössége értesíti a vadászterületen földtulajdonnal
rendelkező tulajdonosokat, kezelőket, bérlőket, hogy
2013. március 08-án 15 órakor
Márkón, a Hajag Vidéki Vadásztársaság Vadászturisztikai Központ
Márkó, Petőfi Sándor utca 76. alatt található épületében
GYŰLÉST tart.
A szervezet a vadászati jog bérleti díjának kifizetését ugyanitt
2013. március 09-én 09-16 óráig tartja.
Békési Ferenc
képviselő

***
ELADÓ!
Márkón előnevelt fehér húshibrid csirkére rendelést felveszünk.
Érdeklődni a 20/519-5227-as telefonszámon, vagy személyesen lehet a „Lisztes boltban”
Lichtenstein Györgyné

***

Épületgépészet!
Fűtés és csőhálózat szerelést, javítást vállalok, kérésre ingyen árajánlatot készítek.
Elérhetőségem: Tel.: 06-20/5010-485, 06-30/258-5811, e-mail: szalaepgep@gmail.com
Hulala József

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

