Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIV. évfolyam 3. szám
Márkóért együtt!

2017. március
KÉRJÜK, TÁMOGASSA A MÁRKÓI CIVIL SZERVEZETEKET ADÓJA 1 %-VAL!
Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19
Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19
Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület adószáma:

HÍREK
A Kálvária utca aszfaltozási munkálatai megkezdődtek. Ezek befejezésével ismételten 30km-es övezeti
sebességkorlátozó táblákat helyezünk ki. Kérjük a tisztelt lakótársakat ezek betartására.

18285044-1-19
Márkói Kamara TehátRum Egyesület adószáma:
18034886-1-19
Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesület adószáma: 18928592-1-19

A településünkön zajló további fejlesztésekkel kapcsolatos részletes
beszámolót következő számunkban
olvashatnak.

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 3-án tartottuk a farsangi
összejövetelünket, mely igen jó
hangulatban zajlott. Voltak ötletes jelmezesek: Hófehérke a törpékkel
és gonosz mostohával, apáca, vadász
stb. Az örömbe
azonban üröm is vegyült, mivel a meghívott önkormányzati képviselők közül
senki nem jött el.
Köszönjük Hartmann Antal polgármester úrnak és Pataki Mihály

elnök úrnak, hogy jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket. Szabó
Gyulának és Véber Gábornak is
köszönjük a közreműködést.
A következő összejövetelünk április 5-én 17 órakor lesz, amelyen
nőnapot és fiúnapot tartunk egyben. Megköszöntjük áprilisi névnaposainkat is. Aprósüteményt szívesen fogadunk.
Kérjük hölgy tagjainkat, hogy szíveskedjenek 500
Ft-tal hozzájárulni a fiúnapi kiadásokhoz.
A május 31-i kirándulásra Ko1

Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester

vács Károlynénál lehet jelentkezni. A dobronaki orchidea farm és
a bakonaki energia park környékére megyünk, indulás 7 órakor,
érkezés valamikor. A kirándulásra 2000 Ft-ot kérünk befizetni
jelentkezéskor a belépőkre.
Várunk minden tagunkat és leendő tagokat is!
Elnökség

LOMT ALANÍTÁS

Óvodai beíratás

Idén is lesz falunkban lomtalanítás. A kihelyezés időpontja: 2017.
május 13-14. Az elszállítás kezdetének időpontja: 2017. május
15. Kérjük a tisztelt lakosságot, a
lomokat – lehetőségük szerint –
minél későbbi időpontban helyezzék ki, hogy elkerüljük a lomok
széthordását.
Nem helyezhető ki (nem szállítja
el a VHK Nonprofit Kft.) a következő hulladék: elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, szelektív
hulladék, építési hulladék és biológiailag lebomló hulladék.
Újra lesz szelektív hulladékgyűjtő
edény osztási akció, ebben Már kó Község Önkormányzata nyújt
segítséget a VHK Nonprofit Kftnek.
Kérjük, aki még nem igényelt –
nem vett át – kék/sárga szelektív
hulladékgyűjtő edényt, de szeretne
szelektíven gyűjteni, igényét jelezze az önkormányzatnál (Cím:
Márkó, Padányi Biró Márton tér
5., telefonszám: 88/504-014). A
VHK Nonprofit Kft. a leadott lista
alapján községünkben megszervezi az átadást-átvételt.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével megváltozott a szelektív gyűjtőszigetek
szerepe. A VHK Nonprofit Kft.
javaslata alapján településünkön
egy gyűjtősziget maradna (az,
hogy melyik sziget lesz a maradó,
még egyeztetés alatt) ahol továbbra is el lehet helyezni a szelektíven gyűjthető hulladékot.

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a

Márkó Község Önkormányzata

Márkói Német Nemzetiségi Óvodában
2017. április
20-án csütörtökön, 8-16 óráig,
21-én pénteken, 8-16 óráig
lesz a 2017/2018-as nevelési évre a beíratás.
Azokat a gyermekeket vesszük felvételi előjegyzésbe,

akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
Szükséges dokumentumok:
- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a TAJ kártya.
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változik: a
nemzeti köznevelésről szóló.
2011. évi CXC. törvény 8. § (2)
bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától (2017. szeptember 1.)
legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni.
Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31.
napjáig betölti a 3. életévét és
óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkezik, e közleményben
meghatározott időpontban az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A napi négy órában óvodai neve2

lésben részvételre kötelezett
gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles
arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a
jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.

A gyermek hároméves korától
annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási
kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a
szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az
óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe
veszi az óvodai nevelés országos
alapprogramjában foglalt követelményeket.
A szülő kérelmére a fenntartó
részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja. A felmentési kérelmet
2017. április 25-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem
másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani. Ha a szülő nem települési
önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét,
akkor a kötelező óvodai nevelés-

Ovibál
Az idei báli szezonban is megrendezésre került a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda jótékonysági bálja a Szülői Munkaközösség és az óvoda dolgozóinak szervezésében.
A rendezvény célja, hogy minden évben kellő reflektorfényt

ben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem
másolatát megküldi a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőhöz.
2017. szeptember 1-jétől a
2017/2018. nevelési évben az
óvodába azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,
az a gyermek vehető fel, aki a 3.
életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, a gyermek
nevére
kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája), a gyermek TAJ kártyáját, a
szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Nem magyar állampolgárságú
gyermek esetében a szülő és a
gyermek Magyarország területén
tartózkodásra jogosító engedélyét

kapjon gyerekeink, unokáink
fejlődése.
A lelkes szervezők, a fellépők,
valamint a zenekar, Summer
Band, kiváló hangulatot teremtettek a bálon megjelent közönségnek. Meglepetés műsorral is kedveskedtek a szervezők, a balatonfűzfői Yildizlar
hastánc csoport előadásával.
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(kártya), regisztrációs igazolást
és a szülők munkáltatói igazolását.
A gyermeket elsősorban abba az
óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban
értesíti a szülőt. A döntésről,
amennyiben a szülő, az óvodai
beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával
- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése
ellen a szülő a közléstől számított
15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem
tekintetében a fenntartó nevében
a jegyző jár el és hoz másodfokú
döntést.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézetbe történő beíratásáról.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat Márkó

Köszönetet mondunk mindazoknak a segítségéért és felajánlásáért, akik hozzájárultak
a jótékonysági bál sikerességéhez és eredményességéhez. A
bál bevételét természetesen az
óvodára fordítjuk, az udvart
szeretnénk fejleszteni játékokkal.
Ruska Mónika
intézményvezető helyettes

Március 15-i ünnepség
Településünkön nagy hagyománya van az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordu-

lói alkalmával szervezett megemlékezéseknek. Egy időben
száznál is többen látogattak ki a
rendezvényre,
gyerekekkel,
családokkal, hiszen a fáklyás
vonulás, a Kossuth nóták dalolása, a gyönyörűen megvilágított kápolna és ezekben a hangulatos fényekben elmondott
ünnepi beszéd, majd pedig a
program megkoronázásaként
színjátszósaink műsora… em-

lékezetes élményt jelentett minden résztvevőnek.
Az utóbbi években az időjárás
jóvoltából sajnos nem lehetett
részünk ebben az élményben,
de reménykedtünk benne,
hogy ez nem marad így mindörökre. Idén, bár az erős szél
miatt a fáklyákat nem vettük
elő, de az ünnepséget kint tartottuk. A kopjafánál Hartmann Antal polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket,
majd Tábori Ferenccel, Hárskút polgármesterével, a Veszprém Megyei Közgyűlés tagjával együtt helyezték el a
megemlékezés koszorúját. Ezután a Steixner István Német
Nemzetiségi Énekkar közremű-

ködésével, Kossuth nótákat énekelve vonultunk fel a kápolnához, ahol Tábori Ferenc ünnepi
beszédét hallgathatták meg a
jelenlévők, majd a Márkói Kamara TehátRum ünnepi műsora zárta a rendezvényt.
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik munkájukkal vagy megjelenésükkel
megtisztelték nemzeti ünnepünket.

Tisztelt Lakótársak!
A régi márkói iskoláról készült fotókat, esetleg rajzokat és más dokumentumokat keresünk
helytörténeti kutatásunkhoz. Kérjük, amennyiben rendelkeznek ilyenekkel, legyenek kedvesek ezt jelezni a következő elérhetőségek valamelyikén:
Madarászné dr. Ifju Bernadett — Tel.: 0670/236-1835,
E-mail: iphigenia.aulis@gmail.com
Köszönettel:
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
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sítése volt. A program résztvevői
a vetítéssel egybekötött interaktív
előadást követően a hazai
hungarikumokkal
kapcsolatos
kvízt tölthettek ki, majd pedig
ötletbörzét tartottunk a lehetséges
helyi értékekről.

„Négy évszak Túra”
A Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület a HUNG-2016 pályázat támogatásával, a nemzeti értékeink fiatalok bevonásával történő gyűjtését és népszerűsítését
tűzte célul. Ennek megvalósításának egyik eszköze a „Négy évszak túra” elnevezésű programsorozat, melynek 4. állomásaként
március 25-én a Csatár-hegyen
álló kilátót látogattuk meg.

A hegyre felérve először a csatári
kápolnát tekintettük meg, majd a
kilátóhoz indultunk, ahol hamar
előkerültek az elemózsiás csomagok, a hagyma, szalonna, kenyér
és egyéb finomságok. Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy
13 órakor harangozhattak a kápolnában, majd
hazaindultunk.
Nagyon kellemes
élményekben
és
emberi kapcsolatokban gazdagodhattunk ezen a napon, köszönet ezért
minden résztvevőnek.

Ezúton is köszönjük a Földművelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság támogatását, valamint a résztvevőknek,
hogy jelenlétükkel és közreműködésükkel hozzájárultak a program sikeréhez, és reméljük, az

A kirándulás a Földművelésügyi
Minisztérium és a Hungarikum
Bizottság támogatásával jött létre.

A kirándulás gyönyörű, napsütéses időben, rendkívül jó hangulatban zajlott. Kis csapatunkban
falunk minden korosztálya képviseltette magát. A kellemes túra
közben örömmel figyeltük az ébredező tavaszi tájat, a növényeket, állatokat, s természetesen az
erdőben bőven termő medvehagymából is hoztunk útravalót.

Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület

Fiatal Értékőrzők Napja
Március 24-én délután a Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület
szervezésében, ugyancsak a fenti
pályázati
projekt
keretében,
Mihalcsik Márta, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.
módszertani referense által összeállított és koordinált programon
vehettek részt az érdeklődők.
A rendezvény célja a nemzeti
értékeink, hungarikumaink játékos megismertetése és népszerű5

értékek gyűjtésében is hasonló
aktivitással veszik ki majd részüket.

Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület

2017. április 22. szombat 16 óra
Márkó, Kulturális Központ
Tervezett program:

Helyi alkotóink kiállításának megnyitója, majd értékeink képes, vetítéssel
egybekötött bemutatója
Művészeti csoportjaink és vendégeink színpadi bemutatkozása
Márkói Kamara TehátRum
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
Meghívott vendégeink:
Litéri Szárazág Néptáncegyüttes
Késői Mákvirágok Néptáncegyüttes Székelykeresztúrról (Erdély)
Székesfehérvári Verbuva Görög Néptáncegyüttes

18.30 órától gyerektáncház
19.30 órától táncház
A zenei kíséretet a délután folyamán Németh Dénes és zenekara biztosítja

Mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvény a Földművelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság támogatásával jön létre.
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MEGHÍVÓ

2017. április 23. (vasárnap)
16 óra

Fellépők:
a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
gyermek és felnőtt tánccsoportjai
és a Márkói Nyugdíjasok Egyesületének néptánccsoportja
Művészeti vezetők:
Szabó Sándor és Hoffer Nikolett
Zenél:
a Zagyva Banda
Támogatónk:
Márkó Község Önkormányzata
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RECEPTÖTLET
Puha pizza
Hozzávalók:
 1 tojás
 10 dkg liszt
 2,5 dl tej
 5 dkg reszelt sajt
 só



Feltét a pizza tetejére ízlés
szerint

Elkészítés:

Szeretettel köszöntjük falunk
márciusban született
új kis lakóját

A hozzávalókat összekeverjük, majd, kb. 190 fokon 30 percig
sütjük. Ezután kerül rá a feltét, s utána készre sütjük. 1 adag kb.
25 cm átmérőjű piteformába elegendő.
A receptet Szalai Szilviától kaptuk.

HIRDETÉS
1945. előtti képeslapokat vásárolna gyűjtő.
Bolla András: 30/289-9290

Németh Mírát
Gratulálunk
a szülőknek
és sok örömet kívánunk
az egész családnak!

- Ne haragudjon már uram, de maga szerint az a bal oldali gyermek a színpadon fiú vagy lány?
- Fiú
- Honnan tetszik abban olyan biztosnak lenni? Talán Ön az apja?
- Nem, az anyja!
- Felakaszthatom a kabátját, uram?
- Tőlem akár főbe is lőheti!

Mi a különbség a jó ügyvéd és a sztárügyvéd között?
- ???
- A jó ügyvéd ismeri a törvényt. A sztárügyvéd ismeri a bírót.

Szeretettel és tisztelettel
köszöntjük Fehér Lászlóné
Teri nénit 90. születésnapja alkalmából.
Isten éltesse még sokáig!

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com
www.marko.hu
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