Márkói Tükör
Márkó Község Lapja

Márkóért együtt!

XXI. évfolyam 5. szám

Megjelenik: havonta
2014. április

Köszönet illeti továbbá a falu dolgozóit és közmunkásait a munkálatok rendkívül gyors és alapos
elvégzéséért.

HÍREK
Az elmúlt hónapban befejeztük a Kálvária utca
elején a betonozott árok melletti biztonsági korlát kiépítését mintegy 120 méter hosszúságú szakaszon, valamint a Petőfi utcai folyókaépítést.

A Rózsafa utca teljes aszfaltozása és a kétoldali
padka kiépítése is megtörtént.
A Rózsafa utcában a vasút és a vízmű közti terület
parkosítására májusban kerül sor.

Ezúton is köszönjük minden márkói családnak,
akik a fenti munkálatokat az áramellátás biztosításával segítették.

Hartmann Antal
polgármester

Márkó SE hírei
Eredmények:
Szentantalfa-Márkó

Ifjúsági
4:1

Felnőtt
1:0

Felsőörs-Márkó

3:0

2:2

Márkó-Nemesvámos

4:4

5:0

Magyarpolány-Márkó 1:2

5:1

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete

Tehát mindkét csapat két vereséggel, egy-egy döntetlennel és
győzelemmel a mérleg,7:12 és 8:8-as gólkülönbséggel. Mindez
3 idegenbeli és 1 hazai mérkőzésen történt.
A Márkói Tükör korábbi számában beszámoltunk egy sikeres
pályázatról, ami 5,75 millió forintos beruházást tesz lehetővé.
Most egy másik pályázat is sikeresnek bizonyult. 5 millió forint értékben az öltöző épületének felújítására nyertünk 70%-os
támogatást. Mindkét pályázat az önkormányzati tulajdon és
egyben a település gyarapodását szolgálja.
Búcsú vasárnap a Csabrendek csapatait fogadjuk.
Az ifjúsági mérkőzés 14:00-kor, a felnőtt 16:00-kor kezdődik.
Ernyei István
elnök
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A pécsi kirándulásunk időpontja
május 21. Még 2 személy jelentkezését tudjuk fogadni. Indulásunkat a kora reggeli órákra tervezzük.
A 3000 Ft hozzájárulást a májusi
összejövetelünkön lehet befizetni.
Hazaérkezés este 9 óra után várható.
A következő összejövetelünk
május 14-én 16 órakor lesz az
óvoda épületének színpadtermében.
Szeretettel várunk minden tagunkat és leendő tagjainkat!
Elnökség

2014. április 11-én immár 6. alkalommal adott
otthont Márkó a költészet napja alkalmából szervezett járási versmondó versenynek.
A versenyre 9 iskolából 62 diák nevezett be a
Veszprémi Járás egész területéről.
Idén a 70 éve elhunyt Radnóti Miklós verseiből
választhattak, illetve bármely magyar költő, a
család témakörében íródott költeményével indulhattak a diákok.

Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános
Iskola diákja lett, Kériné Zsapka Adél felkészítésével. A IV. kategóriában Oszvald Balázs, a
Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanulója szerezte meg az első helyet, Baradits-Stummer Márta tanárnő felkészítésével.
A megmérettetésről senki nem távozott üres kézzel, minden versenyző apró ajándékban, a helyezettek pedig értékes könyvjutalomban részesültek, a felső tagozatosok két kategóriájában a
„dobogósok” és különdíjasok részvételi lehetőséget nyertek a veszprémi VMK által „Regösök
húrján” címmel szervezett dunántúli regionális
vers- és prózamondó versenyre. A legszebb verseket a falunapon újra hallhatjuk.

A megmérettetés 4 kategóriában, 2 teremben, és
így két zsűri előtt zajlott.
I. kategória (1-2. osztályosok) és II. kategória (34. osztályosok) - Zsűri: Krámli Zsuzsanna
(Padányi iskola magyar és történelem szakos tanára), Jungné Kaibás Ágota (Márkó, Bánd és
Hárskút védőnője, versmondó) és Gráczki Lászlóné (pedagógus).
III. kategória (5-6. osztályosok) és IV. kat. (7-8.
oszt.) - Zsűri: Neveda Amália (a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője), Veres B. Zsuzsanna (nyugdíjas kulturális
irodavezető) és Oravecz Edit (színművész).

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a verseny
résztvevőinek, a gyerekeknek, szülőknek, tanároknak az áldozatos munkáért, lelkesedésért, kitartásért és szorgalomért, amivel ezt a napot feledhetetlenné tették mindannyiunk
számára. Köszönjük támogatóinknak és segítőinknek: Enyingi Mihály márkói keramikusnak, a
Haribo nemesvámosi üzemének, a
márkói Reál-M Kft-nek, Fehér
Művek Kft-nek, Happ Kft-nek,
Hartmann Antalnak, valamint az
Unilever Veszprémi
Algida
Jégkrémgyárának segítségét és
támogatását, mellyel hozzájárultak
a rendezvény színvonalához és
sikeréhez. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a zsűri tagjainak lelkes, áldozatkész munkáját, jó tanácsait, véleményét, amelyekre minden
gyermek bátran építhet a jövőben.

A verseny 13.30 órakor egy közös megnyitóval
kezdődött, ahol Oravecz Edit színművész gyönyörű versével csalt könnyeket a hallgatóság szemébe. Ezután Hartmann Antal, Márkó polgármestere köszöntötte a
megjelenteket,
majd
dr. Bita József, a
Veszprémi Járási Hivatal vezetője kívánt
eredményes szereplést
és sok sikert a résztvevőknek.
Az I. kategória első
helyezését
Marton
Áron a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola diákja szerezte, felkészítő tanára Buzásné Csajáhy Éva. A II. kategória győztese Polányi Luca, a veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola tanulója, Weiland Miklósné felkészítésével. A III. kategóriában 2 győztes lett holtversenyben: Horányi Lili, a Herendi
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Lipp Gyöngyi volt,
illetve Cserhalmi Anna Krisztina, a Simonyi

Jövőre természetesen ismét megszervezzük a
versenyt, visszavárva a már ismert arcokat, valamint a versek iránt érdeklődő új versenyzőket.
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„Aktív, egészséges életmód”
interaktív előadássorozat
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015 tanévre történő általános iskolai beíratás ideje 2014.
április 28-30. (hétfő-szerda) 8.00-18.00 óra időszakban köteles beíratni a választott vagy lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyerek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek TAJ- kártyája
a szülő/gondviselő személyi igazolványa
A felvételről az iskola igazgatója 30 napon belül dönt,
melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással
kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az
iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/
hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon
tájékozódhatnak.
A 2014/2015. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a mellékletben,
a
http://www.kir.hu/
KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon,
továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban,
az általános iskolákban és az óvodákban.

Helyszín: Csolnoky Ferenc Kórház,
Kórház
Veszprém Kórház u. 1.
Csillag József előadóterem E épület I. emelet
Április 25. péntek 16.30-18.30
Egészséges és ökologikus háztartásvezetés
Test- és szépségápolás, személyi higiéné természetes módszerekkel
Május 9. péntek 16.30-18.30
Rendszeres mozgás, mozgás- és mozgatásgyakorlatok
Pihenés, relaxáció, stresszkezelés a gyakorlatban
Május 16. péntek 16.30-18.30
Egészséges élelmiszer biztosítása egyénileg
és közösségben
Harmonikus élet a XXI. században, összhangban önmagunkkal és másokkal
Az egyes előadásokon külön-külön is adott a
részvétel lehetősége, érdeklődés szerint.
Az előadásokra jelentkezni előzetes regisztrációval lehet a 88/769-005 illetve 70/606-8437
telefonszámon vagy e-mailben az efiveszprem@vmkorhaz.hu címen.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

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