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A Petőfi utcai árokrendszer
kiépítése rendkívül jó ütemben halad, hamarosan be is
fejeződnek a munkálatok.
A Székesfehérvár - Boba
vasútvonal márkói szakaszának rekonstrukciója
megkezdődött. A munkálatok befejezése december végére várható.
Hartmann Antal
polgármester

Megjelenik: havonta
2013. október

Steixner István
Német Nemzetiségi Egyesület hírei
A Német Nemzetiségi Énekkar szeptember 8-án Veszprémfajszon vett
részt a Mária napi áhítaton a helyi katolikus templomban. Nagyvázsonyból, Tótvázsonyból, Gyulafirátótról érkeztek csoportok a vendéglátó
veszprémfajszi kórushoz, akik magyar és német nyelven szólaltattak
meg Mária-énekeket. Meghitt, szép vasárnap délutánt töltöttünk együtt.
Ezután a márkói Nemzetiségi napon énekelhettünk kedves falunk érdeklődő lakóinak.
Legközelebb Mórra utazunk, ahol részt veszünk a Magyarországi Német
Énekkarok VI. Országos Fesztiválján, ahova azok a művészeti csoportok
kaptak meghívást, akik ebben az évben a minősítéseken kitüntetéses
arany minősítésben részesültek.
Vojtsné Szabó Andrea

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
ebösszeírást végez. Az összeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója
és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály 42/A. §. (4) bek. szerinti adatokat az
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Fentiek érdekében kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy az alábbi adatokat szíveskedjenek az önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az ebek oltási könyvének bemutatásával):
 ebek 2013 évi veszettség elleni védőoltásának időpontja,
az oltást végző szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma.
Az adatszolgáltatást mindazon ebek vonatkozásában kérjük, amelyeket nem az önkormányzat által szervezett eboltáson oltottak be.
Az adatszolgáltatás határideje: 2013. október 31.
Láng Zsanett
jegyző
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Márkói Nyugdíjasok Egyesülete

XIII. Német Nemzetiségi Fesztivál
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület
szeptember 15-én már a XIII. Német Nemzetiségi Fesztivált rendezte meg, melyen szépszámú közönség vett részt.
Schindler László, Bánd polgármestere, a
Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének tagja köszöntőbeszédében emlékeztetett arra, hogy német közösségünkből számtalan híres ember dolgozott a magyar hazáért, így például Erkel Ferenc, Steindl Imre vagy Puskás Öcsi (aki
Purtzel néven született).
A műsor keretében először a Német Nemzetiségi Óvodának a Katica csoportja mutatta be
tudását, akik énekekkel, versekkel és egy szép
tánccal örvendeztették meg a közönséget.
A Veszprémi Deutschklub Énekkara négy
kedves német és egy magyar éneket adott elő.
A Márkói Kamara TehátRum egy ismeretlen
francia szerző középkori vásári komédiáját, A
kereszthez csalt három széptevőt mutatta be,
a szerepekben Törökné Ibolyát, Tál Sándort,
Szalai Szabolcsot és Szabó Zoltánt láthattuk.
A darabot Kiss György rendezte.
A Nyugdíjasklub Énekkara egy rövidebb szünet után állt a nemzetiségi fesztiválon is Tóth
László vezetésével a színpadra, akik magyar
nótacsokrot énekeltek.
Ezután a 10 éves jubileumát ünneplő
bakonynánai Wasserfall Harmonikaduó következett, akiknek az idei évben jelent meg
első CD-je.
A farkasgyepűi Gyöngyvirág tánccsoport
2007-ben alakult és 20 főből áll. A csoport
Farkas-Rujzam Anikó vezetésével 6 táncot
adott elő. A műsort a márkói nemzetiségi
énekkar előadása zárta.
A rendezvény keretén belül a nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat és a
kórus elbúcsúzott Albertné Balogh Mártától,
aki a nemzetiségi kórus alapító karnagya volt.
Márta 5 évig egyedül, majd Pfeiferné Takács
Hajnalkával együtt összesen 12 éven át vezette a nemzetiségi kórust.
Wágenhoffer Kornélia

Sétahajókázás a Fertő-tón

Szeptember 20-án kirándulni voltunk Sopronban. Az
időjárás erre a napra már kissé jobbra fordult, de melegünk nem volt.

Városnézés kisvonattal

Kis vonatos városnézéssel indult a napunk, ismertetőt
kaptunk Sopron nevezetességeiről és történelméről, ezután átmentünk Fertőrákosra, majd Fertő-tavi sétahajózás következett. Kiadós és finom ebéd után megnéztük a gyönyörűen felújított fertődi Eszterházy-kastély
múzeumot. A kirándulás nagyon jó hangulatban zajlott
mindenki megelégedésére.
Október 2-án szendvicses asztal mellett megünnepeltük
az idősek világnapját.
Legközelebbi összejövetelünk november 6-án 16 órakor lesz.
Szeretettel várunk minden nyugdíjast!
Vezetőség
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A Veszprémi Rendőrkapitányság nagy erőfeszítéseket tesz annak megelőzése érdekében. hogy idős emberek váljanak bűncselekmény áldozatává. Jóhiszeműségüket, együttérzésüket, segíteni akarásukat gyakran
használják ki csalók, házalók és tulajdonítják el értékeiket. Néha egy apró, könnyen elkerülhető figyelmetlenség is elég az áldozattá váláshoz.
NÉHÁNY JÓ TANÁCS A BIZTONSÁGUK ÉRDEKÉBEN !
Soha ne tartson a lakásában a szükségesnél több készpénzt!

Ne engedjen be idegent a lakásába !
A közüzemi szolgáltatók munkatársa igazolvánnyal rendelkezik. Kérje el tőle bátran! Ha nem jelezték előre az érkezést és Ön sem kért hibaelhárítást, ne engedje be Őket !

Ha idegen kér segítséget – még ha rosszullétre hivatkozik is –
tegye meg ami Öntől telik, de ne engedje be a lakásba!
Ha lakásában, udvarában szakipari munkások dolgoznak,
a nem használt helységeket zárja be, kísérje figyelemmel mozgásukat.

Ha elmegy otthonról a lakását – ajtót, ablakot – mindig zárja be, a kulcsot vigye magával!

Ne írjon ki üzenetet, hogy nincs otthon!
Ha azt tapasztalja, hogy lakásában idegen tartózkodik,
vagy gyanús, szokatlan dolgot észlel, csendben hívjon segítséget,
és értesítse a rendőrséget.

Az Ön lakóhelyének körzeti rendőre: Kaszás György r. törm.
telefonszáma.: 06/30/-3743403
Köszönettel: a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai

Tel: 112

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u.2. (: 88/428-022/10-74, fax: 428-022/13-97
*: 8201 Vp. Pf: 80; veszpremrk@veszprem.police.hu
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Óvoda bál

Szüreti felvonulás

A tavalyi év fergetegesen jól sikerült rendezvénye után
idén is hasonló reményekkel szervezte meg a hagyományos ovisbált - melynek bevételével az óvodát támogatja az óvoda szülői munkaközössége. A régi óvodában így
került sor az udvari játékpark bővítésére, növények beszerzésére, a csoportszobák új bútorainak megvételére. A
szülők közül aki nem tud személyesen részt venni a bálon,
támogathatja a rendezvényt a terem előkészítésével, pogácsa sütéssel, tombolatárgy felajánlásával, tiszteletjegy vásárlásával.
Sajnos az idei évben a kezdeti remények nem teljesültek
maradéktalanul. Elszomorító látni, hogy mindig ugyanazok az arcok vannak jelen, akár bálozóként a rendezvényen, akár segítőként az előkészületekkor, majd a bál utáni rendrakáskor is. Akik ott voltak, remélhetőleg jól szórakoztak. A hangulatról idén is gondoskodott a Summer
Band, jó zenével, változatos repertoárral, így mindenki
megtalálhatta a kedvére való ritmust, amire rophatta. Aki
kevésbé táncos lábú, terített asztal mellett beszélgethetett
gyerekekről, családról, ügyes-bajos dolgokról.
Idén a kevés óvodás szülő mellett azok a lakótársaink
mentették meg a bál becsületét, akiknek már nem is óvodás korú a gyermeke, de eljöttek, hogy szórakozva támogassák három csoportosra bővült óvodánkat. Nekik külön
köszönet a részvételért. Természetesen köszönet illet meg
mindenkit, aki bármilyen aprósággal is, de segítette a lebonyolítást, az óvónéniknek, az óvoda dolgozóinak a
helytállásért.
Végül, de nem utolsósorban Fehér Katinak, aki időt, energiát nem sajnálva szervez, rendez, lebonyolít, férje Szabó
Roland segítségével.
Nagy Zsuzsa

A Márkói Német Nemzetiségi Óvoda szülői munkaközössége pályázatot hirdet az óvoda logójának megtervezésére. A gyerekek vidám, színes, mozgalmas óvodai életét
tükröző egyedi kép vagy szimbólum felhasználásával a
későbbiekben különböző használati tárgyakat (pl. póló,
bögre) szeretnénk készíttetni.
A terveket 2013. november 30-ig várjuk az
óvoda@marko.hu e-mail címre.
Szülői Munkaközösség
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2013. szeptember 21-én szombat délután
ismét megtelt élettel a Márkói Csárda előtti
murvás parkoló. Sorra érkeztek a lovasok,
lovaskocsik és traktorok Bándról. A szüreti
felvonulás első állomáshelyén forró hangulat
és sok érdeklődő várta a menet résztvevőit.

Samyra Hastánccsoport fellépése Márkón

Az eddigi évektől eltérően, de hagyományteremtő célzattal az idén a Márkói Cserdülő
Néptáncegyüttes fellépése is színesítette a
helyi eseményt, majd a Samyra Hastánccsoport előadása után a márkói lovasok és a
fogat mellett több lakótársunk is csatlakozott
a felvonuláshoz.
A délután folyamán a Magyarhang Népzenei Együttes szolgáltatta a hangulatos muzsikát, a bándi kultúrházban pedig a Márkófolt
Varrókör Egyesület által rendezett játszóházban szorgoskodhattak a kicsik és nagyobbak egész délután.
A felvonulás végén a résztvevőket finom gulyáslevessel vendégelte meg a szervező csapat, majd az esti táncház következett, ahol
továbbra is a Mészáros család, vagyis a
Magyarhang Népzenei Együttes tagjai húzták
a talpalávalót. A Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes ifjabb és idősebb táncosai segítették
a néptánccal első ízben próbálkozókat, természetesen Szabó Sándor „Sanci” vezetésével.
Köszönjük bándi barátainknak, a Sose
Bánd Színjátszó Csoport tagjainak, illetve
Bánd Község Önkormányzatának a program szervezését és a részvételi lehetőséget.
Reméljük, együttműködésünk a jövőben is
hasonlóan gyümölcsöző lesz mindkét település részére.

Idősek világnapja

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK

Önkormányzatunk az idei évben első ízben, de hagyományteremtő szándékkal szervezte meg az idősek világnapja alkalmából, október 4-én pénteken tartott rendezvényét.
A Szalai Szabolcs alpolgármester úr kezdeményezésére,
a képviselő-testület támogatásával rendezett program
célja az volt, hogy egy kis örömet, kikapcsolódást biztosítsunk idős lakótársaink számára, megköszönve ezzel a
sok munkát, törődést. A szervezés oroszlán részét Hartmann Antal polgármester úr vállalta magára.

Október 8-án zajlott Márkón az őszi könyvtári hét programja. Ez alkalommal Darabos
Györgyi „Elfogadás, figyelem a nevelésben A gyerekek 5 szeretetnyelve” című előadását
hallgathatták meg az érdeklődők, majd pedig
egy kötetlen beszélgetés következett a témáról.
Voltak, akik konkrét problémákkal, kérdésekkel érkeztek, de a többség gyakorló anyaként,
nagymamaként szeretett volna jobban elmélyülni a gyermeknevelés kérdésében.

A rendezvény 16.30 órakor vette kezdetét. Elsőként
Hartmann Antal polgármester köszöntötte az egybegyűlt
vendégeket, majd Szalai Szabolcs alpolgármester időseket méltató szavait hallhattuk, végül pedig Migray
Emőd képviselő úr szólt kortársaihoz nagy szeretettel és
némi humorral fűszerezve.

A rendezvény nagy sikert aratott a hallgatóság
körében.
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer (KSZR) keretében valósult meg.

Az ünnepi beszédeket követően Weöres Sándor egy kedves versét hallhattuk Léber Krisztina előadásában. Ezután a vacsora következett, melynek előkészítésében és
felszolgálásában való részvételért nagy köszönet illeti a
Márkói Nyugdíjasok Egyesületének fiatalabb tagjait,
valamint Hartmann Antalnét és Laknerné Léber Katalint. Köszönjük továbbá Kaffehr Zsuzsanna segítségét.
Bár a színpadterem adottságaiból kifolyólag sajnos nagyon hideg volt, a Bozsi Kft. által felajánlott 2 hőlégbefúvó némi enyhülést hozott a résztvevőknek.
A vacsora után hamarosan megérkeztek az előadóművészek és fiatalabb nyugdíjas meghívott vendégeink, így
az este további részében Tóth Éva és Leblanc Győző
színvonalas operett műsorát élvezhették a jelenlévők. Az
előadás közben váratlan fordulatként, a színész páros
kérésére Hartmann Antal és Lakner Antal is színpadra lépett, 1-1 bakonyi nótát énekelve, mellyel természetesen nagy sikert arattak.
Örülünk, hogy az idén első alkalommal megszervezett
rendezvény a zord időjárási viszonyok ellenére is ilyen
nagy érdeklődés mellett zajlott. Reméljük, mindenki jól
érezte magát, és a tervek szerint jövőre is visszavárjuk
idős lakótársainkat a hagyományteremtő céllal létrehozott rendezvényünkre.
Ezúton köszönjük a támogatók és segítők nagylelkű
hozzájárulását!
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***

Radnóti Miklós: OKTÓBER
Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.
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Bakony Dinamikus Lövész Egyesület
(A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség tagja)
(BDLE - Márkó)
röviden így ismernek minket az országban!
Minősítő versenyeinkre az ország minden tájáról jönnek és szeretnek ide jönni, végül is a sportlövő szövetségünknél (a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség = MDLSZ -nél) is a BDLE - Márkó nevünk terjedt el, amire büszkék vagyunk.
Minden versenyünkön az I. II. III. helyezést ill. a részvételt tanúsító
OKLEVELEKEN szerepel a Márkó felitat és a Márkót szimbolizáló
templom tornya.
A versenyzők az egész országból, (Békéscsaba - Sopron, ill. Győr Szászvár) térségéből is érkeznek és távoznak sikeres helyezés esetén ezekkel
az oklevelekkel, amiből mintegy 20-30 db készül versenyenként.
Az interneten közzétett verseny kiírásaink hátterén is Márkó címere látható, ill.
a Márkót szimbólizáló templom tornya.
Általában egy versenyünkön 10-15 egyesület vesz részt, a legközelebbi verseny
október 05-én lesz, 9:30 órai kezdettel.
Tagjaink kérésére, most kívánjuk az „egyenpólót” bevezetni, amelyen a BDLE
felirattal együtt szerepel Márkó neve is:

Egy, a közelmúltban történt siker hírről is be tudunk számolni, az Alpokalja
Lövészegyesület jáki Lőterén rendezett minősítő versenyen három versenyzőnk is „dobogós” helyezést ért el:
Bálint Gábor: nagy kaliberű puska nyílt irányzék II. helyezés,
Stal Károly:
kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
I. helyezés,
Jáger Alajos: nagy kaliberű puska nyílt irányzék: I. helyezés

Most a szeptember 21-i Országos Bajnokságra készülünk,
amelyet Tatabányán rendeznek.
Reméljük, itt is szerepel majd Márkó neve.

Továbbra is szeretünk „márkóiak” lenni!
Köszönjük a lehetőséget!

2013. szeptember
Rektor Mihály
SE Elnök
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Ingyenes ANGOL nyelvtanfolyam
Márkón
A KATEDRA NYELVISKOLA
szervezésében
Ingyenes intenzív angol nyelvtanfolyam indul
Márkón a Támop 2.1.2-es projektben:
Angol kezdő: hétfő és szerda 17-20 óráig.
Kezdés: 2013.11.11.
100 tanóra.
A tanfolyamra kizárólag az alábbi honlapon történő regisztrálással tudnak jelentkezni az érdeklődők:
www.tudasodajovod.hu

Szeretettel várunk minden játékos kedvű
gyermeket és felnőttet a 2013. október
19-én, szombaton 15 órai kezdettel az
új óvoda épületében tartandó

Egyéb kérdések esetén forduljanak bátran kolléganőmhöz, Szabó Lídiához:
szabo.lidia@katedra.hu
vagy: 88-568-810

őszi játszóházba.






Üdvözlettel:
Zimonyi Barbara
szakmai igazgató
KATEDRA Veszprém, Székesfehérvár, Pécs
Bajcsy Zs. u. 18.
88-568-810

Tervezett foglalkozások:
terméskép készítés
kartonbagoly
süni
barkácsolás
...és sok-sok meglepetés

Tüzeljen fél áron!
Pellet kazán,vagy pellet égőfej meglévő vegyes tüzelésű,kazánjához (melyek bármely típusra szerelhetők).Napi 10 perc időráfordítással,teljesen automatizált fűtési technika.
Pellet ellátás: Ősiben lévő pelletüzemünkből, igény szerint házhozszállítással.
Részletes információ: www.agripel.hu oldalon.
Pelletkazán működés közben megtekinthető telefonon előre egyeztetett időpont alapján.
Tel: 0630/500-38-38

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