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HÍREK
A tavaszra tervezett munkálatok megkezdését, elvégzését jelentős mértékben megnehezíti az
évszakhoz képest szokatlanul hideg időjárás. Ennek köszönhetően sajnos előfordulhat, hogy az ígért
beruházások teljesítése csúszik egy keveset, de igyekszünk a lehetőségekhez mérten időben
elvégezni a tervezett feladatokat.
Az elmúlt számunkban felsorolt kültéri alkalmatosságok felszerelését megkezdtük, a padokat és a
hulladékgyűjtő kosarak állványait már kihelyeztük, s ahogy az időjárás engedi, a kosarakat is
kitesszük. Az új óvoda előtti 500m2-es parkoló kialakításának munkálatai is megkezdődtek. A
szükséges anyagok leszállítása részben megtörtént, illetve folyamatban van.
Idén a március 15-i ünnepség a katasztrofális időjárási viszonyok miatt sajnos elmaradt.
Ahogy az ország szinte valamennyi településén, Márkón is nyitottunk melegedő helyiséget az új
óvoda épületében, ahol forró teával fogadtuk az útközben a környékünkön rekedt, bajba jutott
embereket.
Habár a rendezvényt nem tudtuk megtartani, ezúton is köszönjük minden csoportnak, civil
szervezeteknek és mindazoknak, akik rengeteg munkát, energiát fektettek a felkészülésbe, vagy más
módon segítették volna az ünnepség lebonyolítását!

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az állati tetemek kihelyezése a falu bel- és külterületén
szigorúan tilos, melynek megtörténte esetén a törvény szigorúan bünteti. Annak elhelyezésére
Szentgálon van lehetőség. További információkért kérjük, keressék Szentgál Község
Önkormányzatát a következő telefonszámon: 88/506-581!
Hartmann Antal
polgármester

***

Márkó SE hírei:
A hosszúra nyúlt tél megnehezítette a felkészülést, ami anyagi terhet is jelentett: a balatonfüredi
műfüves pályabérlet (6 alkalom) és a veszprémi Stadion csarnok bérlete szintén 6 hétvégén.
A hazai pálya egy-két edzést kivéve használhatatlan volt. Az első tavaszi forduló, az időjárás miatt
elmaradt. A 2. fordulóban, Tótvázsonyban 3:1-re győzött a felnőtt csapat. A fiatalok 5:1-es
vereséget szenvedtek. Most hétvégén a Szentgál együttesét fogadjuk. Szombaton 12 órakor
kezdődik az ifjúsági csapat mérkőzése, a felnőtteké pedig 14 órakor.
Hajrá Márkó!
Ernyei István
elnök

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Március 6-án megtartottuk a Nőnapot, köszönjük fiú tagtársaink köszöntőjét. Megköszöntöttük a
márciusi névnaposainkat és a 75. szülinapját ünneplő társunkat, sajnos a Sándor és Józsefek nem
hozták meg a már várva várt meleget.
Március 25-től ismét elindítjuk a masszírozó üzemeltetését minden hétfőn és csütörtökön 910.30-ig várunk mindenkit, aki szeretné használni. A masszírozás ingyenes, melynek helyszíne a
mostani klubhelyiségünk.
Március 16-án volt a „Petőfi Sándor” szavaló verseny Papkeszin, ahol Migray Emőd nyugdíjas
társunk vett részt és különdíjban részesült.
Március 19-én, Gyulafirátóton volt a Veszprém Megyei Életet az Éveknek Szövetség által
szervezett vers és prózamondó találkozó, ahol Kovács Károlyné Julika és Migray Emőd vettek
részt. Köszönjük, hogy képviselték egyesületünket és fogadják gratulációnkat.
Legközelebbi összejövetelünk április 3-án 17 órakor lesz.
Várunk minden egyesületi tagot, valamint leendő tagjainkat!
Nyugdíjas Klub vezetősége

***
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,
Ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való
tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy
más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi
identitása, vagyoni helyzetevagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei
egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2013. április 3–án (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött
2013. április 10–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár, Piac tér 12-14.)
2013. április 17–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött
2013. április 24–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei utca 2.)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS
06-20 206-3031TELEFONSZÁMON
TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.

www.egyenlobanasmod.hu/tamop

Felhívás!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a
16/2013 (III.6.)-i közleményében elrendelte a Helyi Akciócsoportok érvényben lévő Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatát a LEADER Program 2013-as 3. köréhez
kapcsolódóan. Ennek eleget téve “A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
2013. március 21 és április 10. között HVS Felülvizsgálatot tart. A HVS időszakos
felülvizsgálata, frissítése biztosítja, hogy a “A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükröző
alapdokumentum legyen. Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 2007-2013 programozási
időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is. A HVS felülvizsgálatban bárki részt vehet!
A HVS felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket illetve projekt ötleteiket, javaslataikat az erre a
célra közzé adott projektötlet adatlapon várjuk az alábbi elérhetőségeinkre:
Cím: “A BAKONYÉRT” Egyesület, 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
Telefon: 88/415-791
E-mail: abakonyert@gmail.com
Az adatlap elérhető a www.abakonyert.hu honlapunkon a bal oldali menüben a HVS
FELÜLVIZSGÁLAT 2013 link alatt. Ugyanitt követhetik nyomon a felülvizsgálat aktuális állásáról
szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt levő aktuális szövegét, tervezett
intézkedéseit, munkaanyagait. Egyesületünk a HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs
lehetőséget biztosít a munkaszervezeti irodájában. A projektötleteket a helyi tervezői csoport
rendszerezi és dolgozza fel. A tervezési csoport ülései nyitottak, ezek dátumait honlapunkon
folyamatosan nyomon követhetik.
Minden érdeklődő részvételére számítunk!
'' Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai
Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

***

Tisztelt Lakosság!
„…Több Veszprémben működő, jelentős dolgozói létszámot foglalkoztató üzem jelezte
Társaságunk felé, hogy részben az új MT. rendelkezései, részben a termelési kapacitás folyamatos
bővítése miatt egyre gyakoribb hétvégén is a három műszakos munkavégzés. A munkaszervezés
során problémaként jelentkezik, hogy szabad és munkaszüneti napokon nincsenek meg teljes
mértékben a dolgozók be és hazautazásához szükséges utazási lehetőségek.
A megkeresés nyomán Társaságunk a Bakony és Somló Volánnal együttműködve tervezetet
készített a hétvégi eljutási lehetőségek fentiek szerinti biztosítására. Tervezetünk számos, jelenleg is
közlekedő járat indulási idejének, vagy útvonalának módosítását, valamint több új járat indítását
tartalmazta. Azon települések esetében, ahol az átszervezés nem csak tisztán bővítő jellegű
változásokkal jár, tervezetünket egyeztettük az önkormányzatokkal. Az egyeztetések után
elvégeztük az illetékes minisztériumnál az engedélyeztetési eljárást is.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk megkapta a minisztériumi jóváhagyást, így a
tervezetünk szerinti módosításokat 2013. április 2-től bevezetjük…”
Balaton Volán Zrt.
Területi Igazgatóság Veszprém

Így zajlott…
Tücsökpiac
2013. március 9-én, szombaton immár második
alkalommal tartottunk szezonális baba- és
gyermekholmi vásárt Tücsökpiac néven az új óvoda
épületében. A rendezvényt hagyományteremtő céllal
hoztuk létre még októberben. Megálmodója és fő
szervezője Bere Viktória. A vásárban elsősorban
márkói családok árulták a számukra már feleslegessé
vált, jó állapotú gyermekruhákat, cipőket, könyveket
és játékokat, de végül a nagyobb választék érdekében
lehetőséget adtunk környékbeli anyukáknak is az
árusításra. A rendezvényen részt vett a veszprémi
Bugyuló Tér Játszóház és Játékbolt 2 munkatársa is,
akik készségfejlesztő, főként természetes anyagú
játékok bemutatójával és játszósarokkal várták az
érdeklődő gyermekeket, amíg szüleik a két teremben
berendezett vásárban válogattak.
A
rendezvény
zárásakor
megtartottuk
a
tombolasorsolást. A vásárlók között a Bugyuló Tér
Játszóház és Játékbolt által felajánlott 5 db 30 perces
játszóházi belépőt és az árusok által közösen felajánlott
1 db 2.000,- Ft értékű játékvásárlási utalványt
sorsoltunk ki. A márkóiak mellett voltak hárskúti és
bándi nyerteseink is, így örömmel tapasztalhattuk,
hogy a helyi eladók és vásárlók mellett a szomszédos településekről is volt érdeklődés a rendezvény
iránt.
A következő vásárt májusra tervezzük, melynek időpontjáról időben értesítjük a lakosságot.

***

Húsvéti játszóház
Március 23-án, szombaton húsvéti
játszóházat tartottunk az új óvoda
épületében, melyre az alkalomhoz
képest szokatlanul zord időjárás ellenére
sok
gyermek
látogatott el. Az
épület által kínált
lehetőségek egyelőre
elég szűkösek, így a foglalkozást az adventi játszóházhoz hasonlóan most is két
teremben tartottuk. Míg az egyikben tojásfestés zajlott különböző technikákkal,
a szomszédos asztalon színes papír tojástartók készültek, addig a másikban
csuhé- és ajtóra akasztható karton-nyulacskákat készítettek a gyerekek. Amíg a

tojásokat az anyukák szárítgatták, a kicsik vígan rugdalták, dobálták a színes kislabdákat az
„óriásnyuszik” szájába, fejébe.
Köszönjük
a
játszóház
segítőinek,
a
foglalkozásvezetőknek, Nagy
Zsuzsának,
Rédlingné
Karikó Ilonának, Torma
Jozefinának és Vojtsné
Szabó Andreának önzetlen,
odaadó munkáját, a Márkói
Csárdának a rendezvényre
felajánlott támogatást, a bándi óvodának a kölcsönkapott színes labdákat, illetve a szülőknek és
gyermekeknek, hogy a cudar idő ellenére ellátogattak a játszóházba.

***

PROGRAMAJÁNLÓ
A VÉDŐNŐ
HASZNOS TANÁCSAI
címmel
tart előadással egybekötött beszélgetést
a fejtetvesség, energiaitalok káros hatásai, kommunikáció fontossága, elsősegélynyújtás témákról
2013. április 9-én 17 órakor az óvodában,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

***

MEGHÍVÓ
A Landesrat, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa kétévente
rendezi meg a nemzetiségi kórusok, duók részére minősítő rendezvényét. A Veszprém és GyőrMoson-Sopron megyei kórusok részére a minősítő fesztivál Városlődön 2013. április 20-án kerül
megrendezése, mely színvonalas fellépőkkel szép és kellemes napot ígér nemcsak a résztvevőknek,
hanem az érdeklődő publikum számára is.
A minősítőn részt vesz a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar is.
A rendezvény helyszíne: Városlőd, Kultúrház.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Wágenhoffer Kornélia

***

„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a
szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából”
/Kosztolányi Dezső/

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.
II.
III.
IV.

1-2. osztály
3-4. osztály
5-6. osztály
7-8. osztály

Minden iskolából kategóriánként maximum 4 tanuló nevezhet!
*A szervező település előnyeként a márkói gyerekek mentesülnek a létszámkorlátozás alól!

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:
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, 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 az ajánlott irodalom letölthető Márkó Község honlapjáról – www.marko.hu.
Érdeklődni: Polányiné Lénárt Katalin (szervezőnél) - Tel.: 06-30/830-6477
Hartmann Antal
polgármester

Támogatóink: Reál‐M Kft. és Enyingi Mihály keramikus

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület hírei
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
2013. március 5-én tartotta idei első
közgyűlését. A tavalyi munkát értékelve
beszámoltunk
néptánccsoportjaink
fellépéseiről, az egyéb rendezvényeken
való részvételről és a saját szervezésű
Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző
Tábor eredményeiről, tapasztalatairól.
Egyesületünk keretén belül jelenleg 3
tánccsoport (óvodás, iskolás és felnőtt)
működik, melyek hetente összesen 4
alkalommal mintegy 6,5-7 órányi próbát tartanak. Csoportjaink a falu szinte valamennyi
rendezvényén fellépnek, s tagjaink rendszeres segítői a különböző játszóházaknak,
gyermekfoglalkozásoknak. Tavaly, hivatalos működésünk első évében 2 sikeres pályázatot
nyújtottunk be, melyek segítségével napközis tábort szerveztünk márkói óvodás és kisiskolás korú
gyermekek részére, s a fennmaradó összeget egy kezdő ruhatár kialakításának költségeire fordítjuk.
Terveink szerint a tábort idén is megszervezzük. Várható időpontja augusztus 5-10. A további
részletekről a későbbiekben értesítjük a lakosságot.
A
már
évek
óta
működő
néptánccsoportjaink az idei évben egy
nagyszabású gálaműsor keretében szeretnék
bemutatni megszerzett tudásukat falunk
lakosságának.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
2013. április 28-án, vasárnap 17 órai
kezdettel az új óvoda épületében rendezett
Márkói Cserdülő Néptánc Gálán. A
színpadi műsort követően tánctanítással
egybekötött táncházat tartunk.
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
elnöksége

***

Tűzifa gyűjtés
A HM VERGA Zrt-nél a vékony tűzifa gyűjtés ára 7.500,- Ft+ÁFA.
A következő telefonszámokon lehet érdeklődni:
Zirci Erdészet: 88/593-560
Kabhegyi Erdészet 88/513-680
Királyszállási Erdészet 30/ 3859-879
Pál Lajos
termelési vezérigazgató helyettes

***

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a
Márkói Német Nemzetiségi Óvodában

2013. április
11-én csütörtökön, 13-16 óráig,
18-án csütörtökön, 8-11 óráig lesz a beíratás.
Azokat a szülőket várjuk, akiknek gyermeke
2013. augusztus 31-ig, illetve a következő nevelési év során, vagyis 2014. május 31-ig tölti be a
harmadik életévét.
Szükséges dokumentum: érvényes lakcímkártya
Fenyvesi Andrea
óvodavezető

***

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!

***

AKCIÓ!!!
Földlabdás ezüst és nordmann fenyők, sövénynek való konténeres fagyalok 50%-os
árkedvezménnyel kaphatók!
Tuják 390,- Ft-tól
Marianne Kertészet, Márkó, Vasút u. 24. 88/271-089, 20/450-3662
Nyitva: mindennap, ünnepnapokon is 10-19 óráig
marianne59@citromail.hu
www.mariannekert.atw.hu
Gábrielné Kovács Marianne

***
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Elleekkttrroonniikkaaii hhuullllaaddéékkookk eellsszzáállllííttáássaa
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot a 2013. évi lomtalanítási időpontról:
Kihelyezés időpontja: április 8-9.
Elszállítás kezdetének időpontja: április 10.
Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a szolgáltató által az adott területre rendszeresített
gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék elszállítása lomtalanítás keretén belül
történik.
Nem helyezhető ki: építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, Vegyszer), kerti
hulladék, gumiabroncs.
A fent felsoroltak közül az elektronikai hulladék díjmentes elszállítására úgy lesz lehetőség, hogy
azokat egy gyűjtőhelyre kell letenni a kihelyezésre meghirdetett napokon.
A gyűjtőhely címe:
Régi óvoda udvara, Márkó, Padányi Biró Márton tér 8.
A kapu 7-18 óráig lesz nyitva.
A Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatása szerint elektronikai hulladékot csak ép állapotban
vesznek át, tehát a gyűjtőhelyen is csak így lehet leadni.

***

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.
Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden péntek 10.00 - 12.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS
06-20 -206-3031 TELEFONSZÁMON
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

***

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

