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Hírek
Márkó Község Önkormányzata nevében ezúton
tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. évre
tervezett fejlesztési munkálatok megkezdődtek,
és jó ütemben zajlanak. Dolgozóink és
közmunkásaink jelenleg a Kulturális Központ
színpad mögötti, hátsó részének kialakításán
dolgoznak, de még a tavasszal sort kerítünk a

Viola utcai járdaszakasz kiépítésére is, majd
pedig következnek a további megígért
munkálatok. Türelmüket és megértésüket
köszönjük!
Hartmann Antal
polgármester

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
Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület adószáma: 18285044-1-19
Márkói Kamara TehátRum Egyesület adószáma: 18034886-1-19
Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesület adószáma: 18928592-1-19
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete adószáma: 18336982-1-19
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület adószáma: 19383406-1-19
Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük!

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Március 4-i összejövetelünkön a veszprémi
Egészségfejlesztési Iroda munkatársa tartott
előadást a helyes táplálkozás, egészséges
életmód és betegség megelőzésről. Ezután
megtartottuk az idei évi első közgyűlésünket,
majd megköszöntöttük a névnapos és
szülinapos társainkat.
Köszönetet mondunk férfitagjainknak a
nőnapi megemlékezésről.
A májusi kirándulásunk szervezése még
folyamatban van.

Egyesületünk szervezésében Márkón lesz az
"Életet az éveknek" Veszprém Megyei
Nyugdíjas
Szövetség
klubjai
részére
megrendezendő népdalos találkozó április 24én pénteken 10 órai kezdettel.
Legközelebbi összejövetelünk 2015. április 1én 17 órakor lesz!
Szívesen fogadjuk az adózó személyektől adójuk
1 %-át. Adószámunk: 18336982119
Elnökség
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Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a
Márkói Német Nemzetiségi Óvodában
2015. április 21-én, kedden, 8-16 óráig
és április 22-én szerdán, 8-16 óráig
lesz a 2015/2016-os nevelési évre a beíratás.
Azokat a szülőket várjuk, akiknek gyermeke 2016. 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 15-ig írásban közli a szülővel.
Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől számítva tizenöt napon belül – a
gyermek érdekében eljárást indíthat.
Márkó Község Önkormányzata
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Téltemető
Néptáncegyüttes előadása után tűzre vetettük a
telet jelképező kiszebábut, majd táncházzal
folytatódott a délutáni program. A sötétedést
követően a Kulturális Központ nagytermébe
vonultunk, ahol gyermekek és szülők együtt
ropták a táncot Szabó Sándor „Sanci”
vezetésével.
Mindenkinek
köszönjük
a
rendezvény
lebonyolításában nyújtott sok segítséget és a
részvételt. Külön köszönet a forraltbor főző
verseny egyetlen résztvevőjének, Varga
Lászlónak a hősies helytállásért és a finom,
zamatos nedűért.

Az idei évben is úgy döntöttünk, hogy elég volt
már a hidegből, jöjjön végre a várva várt,
kellemes tavasz. Megtartottuk hát a márkói
Téltemetőt február 28-án, sok zenével, tánccal
a tűz körül, melyhez a Mészáros Zenekar húzta
a
talpalávalót.
A
Márkói
Cserdülő

1848 – 2015. március 15.
Kedves Barátaim, Tisztelt Ünneplők!
Immáron 167. éve ünnepeljük magyarságunk
egyik legszebb ünnepét.
Kokárdát tűzünk minden év március 15-én, és
az idők szárnyára ülve visszarepülünk a
múltba, hogy mi is kivegyük részünket a
történelem e nemes korszakából.
Manapság a politikai ellentétek beárnyékolják a
méltó emlékezést, én mégis nagyon büszke
vagyok rá, hogy itt Márkón mindenki átélhette
a forradalmi életérzést.
A lemenő nap hanyatló sugarában, a fáklyák
közeledő fényében megérkeztek legnagyobb
magyarjaink szellemei: …Kossuth; Petőfi;
Jókai;...- a verseken és prózákon keresztül ott
cikáztak lelkünkben.
A sötétedő égbolt teret engedve a sok kis
lángnak, ami kezeitekben volt, a tűz fényében
felidézte azon honfitársaink emlékét, akik
életüket adták a forradalomért.
Polgármesterünk nagyszerűen mutatta be e
történelmi korszakot, hogy mit is jelent a
kokárda feltűzése, jelképének nagysága.
IGEN! Nekünk sikerült részt venni az 1848-as
nemzeti forradalomban MA Magyarországon
2015-ben!

Mi egy páran a Kálvária-domb tetején, a
Kápolnánál vártuk a fáklyás menetet, akik
előbb koszorút helyeztek el a Kopjafánál
hőseink emlékére, majd tűzzel a kezükbenszívükben vonultak fel a megemlékezés
helyszínére.
TI - akik a sorok között meneteltetek nem
láthattátok milyen felemelő érzés volt látni a
fáklyákkal közeledő tömeget, hallva a harcra
buzdító nóták egyre hangosabbá válását.

Az üzenetet megkaptuk:
"Holnap már minden a miénk lesz, hogyha
akarunk, ha merünk"/Ady/
Zsarkó Piroska
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„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!” (József Attila)

JÁRÁSI VERSMONDÓ VERSENY
Márkó Község Önkormányzata a Veszprémi Járás területére
kiterjedő versmondó versenyt hirdet immár 7. alkalommal a
költészet napja alkalmából, melynek időpontja 2015. április 10.
péntek 13.30 óra, helyszíne Márkó, Kulturális Központ
(Kálvária u. 6.).
A verseny fővédnöke Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere
A következő kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
1-2. osztály
3-4. osztály
5-6. osztály
7-8. osztály

I.
II.
III.
IV.

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

Választható művek
A 125 éve született Várnai Zseni bármely költeménye, vagy valamely magyar
költőnek a „szabadság” témakörében íródott szabadon választott verse előadható.
A szavalatok időtartama ne haladja meg az 5 percet.

Díjak:
A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, és a III-IV. kategória első 3
helyezettje részvételi lehetőséget nyer a veszprémi Városi Művelődési Központ és
Könyvtár által „Regösök húrján” címmel szervezett dunántúli regionális vers- és
prózamondó versenyre.

Jelentkezés:
A versenyre a kitöltött nevezési lapokat a következő e-mail címre várjuk
2015. március 27-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
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Húsvéti játszóház
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2015. március 28-án,
szombaton, 16 órai kezdettel a Kulturális Központban
tartandó tavaszköszöntő, húsvétváró játszóházba.
A kézműves foglalkozások során vidám tavaszi, húsvéti
díszeket készítünk különböző technikák – pl. varrás, szalma-,
csuhéfonás stb. - segítségével.

Kihelyezés időpontja: 2015. április 21-22.
Elszállítás kezdetének időpontja: 2015. április 23.
Nem helyezhető ki építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor,
vegyszer), kerti hulladék, gumiabroncs

***
FODRÁSZAT
Kedves Vendégeim!
Ezúton szeretnék értesíteni mindenkit, hogy a telefonszámom megváltozott!
Az új telefonszám: 06-20/312-7074
Pár hónapig még a régi telefonszám is elérhető lesz.
Megértésüket köszönöm!
Továbbra is várom szeretettel régi és új vendégeimet!
Belloni Andrea
Női-, férfi-, gyermekfodrász ☺

***

Eladó egy üveg dohányzóasztal.
Mérete: 110cm x 65 cm alul tejüveg rakodós polc.
Ára 20.000 Ft
Tel.: +36/205907590
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LAKOSSÁGI FÓRUM
2015. április 17-én, pénteken, 17.30 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk Márkón, a
Kulturális Központ nagytermében (Kálvária u. 6.).
Meghívott előadónk Dr. Horváth Zsolt, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke.
Szeretettel és tisztelettel hívunk minden érdeklődőt, és feltétlenül számítunk a márkói civil
szervezetek tagjainak megjelenésére is!
Márkói Értéktár Bizottság

***

2015.04.01-én 14 órakor NYITUNK!!

Várunk Szeretettel Kicsiket és Nagyokat!!
Fagylaltok
Ízesített limonádék
Rostos és szénsavas üdítők
Hűtött üveges és dobozos sörök
Röviditalok
Jeges koktélok
Ízesített shake
Hétvégén sütemények és szendvicsek

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