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Márkóért együtt!

Megjelenik: havonta

XXI. évfolyam 4. szám

2014. március

HÍREK
A tavasz beálltával rohamléptekkel folytatjuk településünk fejlesztését, szépítését.
Az elmúlt hónapban elvégeztük a játszótér teljes
felújítását, megkezdtük a Kálvária utca elején a
betonozott árok melletti korlát kiépítését, valamint az utca újtelepi folytatásában a járda következő szakaszának építését. A Petőfi utcai folyókaépítés hamarosan befejeződik.

Tájékoztatjuk Önt, (Önöket)
a 2014 évi lomtalanítási időpontról:
Márkó, Bánd településen
Kihelyezés időpontja: április 7-8.
Elszállítás kezdetének időpontja: április 9.
Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és szolgáltató által az adott területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű
hulladék elszállítása lomtalanítás keretén belül
történik.

A kormány által törvényben előírt szociális temetkezési parcella kialakítása is rövidesen befejeződik, így azt 2015. január 1-től a márkói rászoruló családok a meghatározott feltételek szerint
használhatják majd.

Nem helyezhető ki: építési törmelék, veszélyes
hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti
hulladék, gumiabroncs.

Hartmann Antal
polgármester

Az elektromos gépek átvétele egészben (nem bontott állapotban) 2014. április 3-4-én 10-18 óráig
a régi óvoda udvarán történik.

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!
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HIRDETMÉNY
A Hajagi Vadászterület Földtulajdonosi Közössége értesíti a 19-301710 számon bejegyzett-Bánd, Hárskút, Herend,
Lókút, Márkó, Pénzesgyőr, Szentgál, Veszprém, Zirc – közigazgatási területeken elhelyezkedő vadászterületen
földtulajdonnal rendelkező tulajdonosokat, kezelőket, bérlőket, hogy természetes személyek részére a
Vadászati jog bérleti díjának kifizetését Márkón, a
Hajag Vidéki Vadásztársaság
Vadászturisztikai Központ
8441 Márkó, Petőfi Sándor utca 76.
szám alatt található épületében tartja,
2014. március 29-30-án 8.00 órától 12.00 óráig
A tulajdont igazoló saját, meglévő, érvényes dokumentumait, függetlenül attól, hogy már korábban is volt
kifizetés a magánszemély részére, minden jelentkező személy hozza magával!
A kifizetésekkel kapcsolatos dokumentumok 2014.03.17-től a kifizetést megelőző napig a gyorsabb feldolgozás
érdekében előre leadhatók, illetve indokolt esetben a kifizetés napját követő héten is átadhatók. Az így átadott dokumentumokat a kifizetéssel egy időben visszaadjuk. Egyeztetés Ernyei Istvánnal (mobil: 30 979 0115).
Ernyei István
képviselő helyettes

Márkó SE hírei

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete

Befejeződtek a Műfüves Téli Kupa
küzdelmei.

Március 5-én tartottuk nőnapi összejövetelünket, amelyen részt
vett Hartmann Antal, településünk polgármestere is, aki nagyon
szép és megható ünnepi köszöntőt mondott, majd virággal ajándékozott meg bennünket.
Köszönetünket fejezzük ki a polgármester úrnak és a fiú tagjainknak is a figyelmességükért, ajándékaikért.
A nyugdíjas egyesület ez évi kirándulását május hónapban Pécsre
tervezzük. A program még tervezés alatt áll.

A veszprémi csoport 2. helyén végeztünk, 4 győzelem, 1 döntetlen és
1 vereséggel. Gyulafirátót ellen minimális 2:1-es vereséget szenvedtünk. Nemesvámos ellen 6:3-as győzelmet arattunk úgy, hogy a fél ifjúsági csapat tagjai is játéklehetőséget
kaptak.
Megváltozott a bajnoki rajt kezdése,
illetve sorsolásának egy része. Ennek értelmében nem Felsőörsön, hanem Szentantalfán kezdünk március
23-án. Március 30-án szabadnaposak
leszünk, április 5-én Felsőörsön játszunk, míg az első hazai mérkőzésen, április 12-én a Nemesvámos
együttesét fogadjuk.
Hajrá Márkó!!
Ernyei István
elnök

Az Erdélyi kirándulásra jelentkezők előleg befizetéseit várjuk:
Kovács Károlyné - Tel.: 06/703382463
Kovács Józsefné - Tel.: 06/205907590
Legközelebbi összejövetelünket április 2-án 17 órakor tartjuk
a szokott helyen.
Várunk benneteket és az új tagokat is!
Egyesület elnöksége

A Márkói Német Nemzetiségi Óvoda papír és pet palack
gyűjtést hirdet. Kérjük a tisztelt lakosságot, segítse az intézmény papír illetve pet palack gyűjtési törekvéseit! A leadott
papír árát udvari játék vásárlására szeretnénk fordítani.
Fenyvesi Andrea
2

Március 15-i ünnepség
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a
Márkói Német Nemzetiségi Óvodában
2014. április 23-án szerdán, 8-14 óráig,
24-én csütörtökön, 8-14 óráig
lesz a 2014/2015-ös nevelési évre a beíratás.
Azokat a szülőket várjuk, akiknek gyermeke
2015. augusztus 31-ig tölti be a harmadik életévét.
Szükséges dokumentumok:
- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
24.§ (3) bekezdése alapján a gyermek abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 2015. szeptember 1-től
az óvodakötelezettség hároméves kortól áll be. A
beíratás elmulasztása a szabálysértési törvény 247.§-a alapján szabálysértésnek minősül.
Az óvodai felvételről az óvodavezető jogosult dönteni. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó, illetve kérelem elutasítására vonatkozó döntését május 22-ig írásban közli a szülővel.
Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől számítva tizenöt napon belül – a gyermek érdekében
eljárást indíthat.

Az idei évben a
szokásostól eltérő
időpontban, délelőtt a kopjafánál
tartottuk
az
1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett márkói ünnepséget.
Nemzeti ünnepünkön a Himnusz eléneklése
után Hartmann Antal polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket, majd Dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes, közigazgatási- és igazságügyi miniszter ünnepi szónoklatát hallhattuk.
A megemlékezés koszorújának elhelyezését követően ismert Kossuth nótákat énekeltünk a
Márkói Nyugdíjas Dalkör és a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar közreműködésével, s végül a Márkói Kamara TehátRum
színjátszó csoport színvonalas műsorát láthattuk.

Márkó Község Önkormányzata

Karitász hírek
A márkói karitász csoport az országos Katolikus Karitász szervezethez kapcsolódóan nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést szervez a helyi rászoruló családok
számára. Az adományozni kívánt élelmiszerek leadására március 30-ig vasárnaponként, a mise előtt és után a
templomban, illetve munkaidőben a márkói Közös Önkormányzati Hivatalnál van lehetőség.
Adományaikat előre is köszönjük!
Márkói karitász csoport
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Az ünnepségen részt vettek az alkalomhoz illő
díszruhába öltözött márkói lovasaink is.
Köszönjük a szereplőknek és résztvevőknek,
hogy megjelenésükkel emelték az ünnep fényét,
és a Szabó családnak, hogy a rendezvény elektromos ellátását biztosították.

A szabadban történő tűzgyújtás és a mezőgazdasági hulladék égetésére vonatkozó
jogi szabályozás
Az elmúlt időszakban az erdő-és vegetációtüzek száma
megnövekedett. A további tűzesetek megelőzése érdekében a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:
Hulladék nyílt téri, vagy a jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási
berendezésben történő égetése kivételével tilos.
 Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék
– az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.
 Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

Csoportjaink táncelőadása mellett volt rönkhúzás falunk házasulandó fiataljai számára, majd
egy álesküvő, ahol a szerepek természetesen
felcserélődtek, s végül a kiszebábut tűzre dobva,
közös énekléssel és tánccal űztük el a telet.



A nagyszámú közönség lelkesen vett részt az
interaktív programokban.

Farsang és téltemető
2014. március 1-én tartottuk Márkón a 2013. évi
LEADER Pályázat által támogatott kulturális és hagyományőrző rendezvénysorozatunk második programját.
A farsang és téltemetés néphagyományát őrző rendezvényünk Márkón, a régi kultúrházban (Márkó, Petőfi
u. 56.) 15 órakor vette kezdetét. Először a falu és a
A téltemetés végén a zenekarral együtt vonultunk vissza a régi kultúrházba, ahol hamarosan
kezdetét vette a gyermektáncház, majd a hangszerbemutató. 19 óra körül megkezdődött a felnőtt táncház, melyben természetesen sok gyerek
is részt vett. A hajnalig tartó rendezvényen reméljük, mindenki jól érezte magát.

környező települések gyermekeinek szerveztünk vidám
jelmezes bulit zenével, tánccal, tombolasorsolással, lufis játékokkal, vetélkedőkkel, és természetesen jelmezversennyel, majd 17 órára megérkezett a Jurta Zenekar is. A Márkói Csárda előtti téren Hartmann Antal
polgármester köszöntő szavai után, a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes iskolás és felnőtt csoportjának
közreműködésével, Szabó Sándor vezetésével rendeztük meg téltemető programunkat, természetesen élőzenés kísérettel.
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Ezúton köszönjük a részvételt és a sok segítséget, felajánlást, támogatást. Külön köszönet
Márkó Község Önkormányzatának, a Márkói
Németek és Magyarok Baráti Körének, a Dévai
családnak, Lichtenstein Györgynének, Török
Zoltánnénak és Hartmann Antalnak, valamint
néptáncegyüttesünk táncosainak az áldozatos
munkáért és az önzetlen felajánlásokért.
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület

JÁRÁSI VERSMONDÓ VERSENY
Márkó Község Önkormányzata a Veszprémi Járás területére kiterjedő versmondó versenyt hirdet
immár 6. alkalommal a költészet napja alkalmából, melynek időpontja 2014. április 11. péntek,
14 óra, helyszíne Márkó, új óvoda épülete.
A verseny fővédnöke Dr. Bita József, a Veszprémi Járási Hivatal vezetője
A következő kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
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 70 éve elhunyt Radnóti Miklós bármely költeménye, vagy valamely magyar költőnek az
„család” (2014 a család nemzetközi éve) 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 első 3 helyezettje részvételi
lehetőséget nyer a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár által „Regösök húrján” címmel szervezett, 2014. április 26-án megrendezésre kerülő dunántúli regionális vers- és prózamondó
versenyre.

Jelentkezés
A versenyre a kitöltött nevezési lapokat a következő e-mail címre várjuk
2014. 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:
Enyingi Mihály keramikus, Fehér László, Happ Kft., Hartmann Antal, Reál-M Kft.
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Márkón találtak egy OTP Junior paypass
bankkártyát. A tulajdonosa - Kovács Péter jogos igényét igazolva átveheti azt az önkormányzatnál.

***
Ugyanitt átvehető egy, szintén a településen
talált gyerekszemüveg.

***
Április elején
előnevelt csirkék, és kacsák rendelhetők

EBNYILVÁNTARTÁSI KÉRDŐÍV
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Érdeklődni: Fehér József, Márkó, Rózsafa u 28.
Tel.: +36 20 5480973

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy minden, településünkön tartott kutyáról a tulajdonosának törvényben előírt
bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat felé.
A Márkói Tükör mellékleteként kiküldjük
az ebnyilvántartásba vételi kérdőívet,
melyet szíveskedjenek kitöltve legkésőbb
2014. április 30-ig eljuttatni a márkói
Közös Hivatalba.

Üzletünkben nagy választékban kaphatók
vetőmagok, virágmagok,virágföldek.
A cement árusítás is megkezdődött.
Várjuk kedves vásárlóinkat!
Lichtenstein Vegyesbolt
Márkó, Petőfi S.u.11.

***

Ezúton értesítjük tisztelt lakótársainkat,
hogy a 2014/2015-ös tanévtől a veszprémi
Dózsa György Általános Iskola lesz a
márkói általános iskoláskorú gyermekeket
kötelezően befogadó, körzeti alapfokú oktatási intézmény.

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