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Nemzetiségi Önkormányzati választások eredménye:

Kedves Márkóiak!
A 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati
választások eredményként újra polgármester lehetek szülőfalumban.
Köszönöm a bizalmat azoknak, akik rám szavaztak, s bizalmat kérek azoktól is, akik a másik jelöltre adták le voksukat. A megerősítés egyben
felelősséget is jelent számomra. Megerősít abban, hogy jó úton haladunk, és rávilágít arra,
hogy még sok a tennivaló községünkben.
Szeretnék ugyanolyan lelkesedéssel és eredménnyel dolgozni, mint az elmúlt 4 évben.
A további céljainkat, elképzeléseinket, elképzelésemet a Márkói Tükör következő számában
fogom leírni.
A képviselő-testület nevében is köszönöm a bizalmat, támogatást, melyet minden erőnkkel
igyekszünk falunk érdekében történő összefogással és lelkes munkával megszolgálni.

Megválasztott képviselők:
Pataki Mihály
Szabó Gyula
Véber Gáborné
Láng Zsanett
Jegyző

Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester

Meghívó
A Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 2014. november 5-én, 16 órakor az óvoda épületében tartja soron következő közgyűlését.
Napirendi pontok:

- Alapszabály módosítás
- Elnökség választás
- I-III negyedéves pénzügyi beszámoló
- Egyéb ügyek

Szeretettel várjuk leendő új tagjainkat is!

Kovács Józsefné
elnök
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Márkó SE hírei
Az első forduló elmaradt, a Tótvázsony együttesét az őszi szezon utolsó fordulója után fogadjuk.
2. forduló:
- Ősi-Márkó
-Nemesszalók-Márkó
-Csabrendek-Márkó
-Márkó-Szentantalfa
-Dudar-Márkó
-Márkó-Magyarpolány

felnőtt
4:2
4:0
1:2
0:1
3:0
2:1

ifi
13:2
5:2
4:1
2:2
9:2
1:4

Az alaposan átalakult felnőtt és szinte teljesen új ifjúsági csapat az őszi szezon felénél vegyesen szerepelt.
A hátralévő mérkőzéseken a tabella második feléhez tartozó együttesekkel mérkőzünk. Remélhetőleg
jobb eredménnyel, mint amit eddig elértünk.
Hétvégén a veszprémi stadionban játszunk a Nemesvámos vendégeként.
Hajrá Márkó!
Ernyei Istán
elnök
velik, és ugyancsak kevesen ismerik ezt a hagyományos népi mesterséget.

Szent Mihály nap
Szeptember 27-én
új hagyományőrző
programmal gazdagodott településünk
kulturális palettája.
Az „Itthon vagy –
Magyarország szeretlek” elnevezésű
országos rendezvénysorozat keretében, állami támogatással megrendezett
Szent Mihály napi rendezvény 15 órakor vette kezdetét.

17
órakor
a
márkói származású
Gotthard
Ádám lépett színpadra, ismert slágerekkel szórakoztatva a helyi közönséget.
Az előadás után kihirdettük a Szent Mihály napi
kvíz eredményét. A játékban két db 13 + 1 találatos
megfejtés született a Mária család és Bankó Zsuzsa megfejtésében. Varga László 13 találattal a 2.
helyen végzett. Gratulálunk a szép eredményekhez!
18 órakor a Viola utca főzőcsapata által helyben készített pörkölttel és kemencében sült házi kenyérrel
kínáltuk vendégeinket, melyhez Hartmann Antal
polgármester úr által főzött forralt bort és teát fogyaszthattak.

A délután folyamán számos program közül választhattak a látogatók. Az állatsimogatóban kecskék és
egy nyuszi várta kíváncsian a kis állatbarátokat.
Cziráki Dóri gyönyörű arcfestéseiért is sokan álltak
sorba,
SoltészGáspár Judit pedig
népi játékokkal játszott a kicsikkel.
Varga László patkolókovács bemutatója
a gyerekek mellett
felnőtt érdeklődőket
is vonzott, hiszen manapság kevesen mű-

19 órakor Terescsik Eszter és
Szűcs László előadásában a
Vígságok és balgaságok című
vidám darabbal folytatódott a
színpadi műsor, majd Hartmann
Antal polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket.
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kedves történettel az egybegyűlteket. Kaffehr Zsuzsanna Kecskés Judit zongorakíséretével Joseph
Haydn Xerxész című operájának híres áriáját adta elő
művészi színvonalon. Településünk előadói közül
utolsóként a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes iskolás csoportjának vidám műsorát láthatták a vendégek.

Ezután a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes felnőtt
csoportjának férfiúi a nap hagyományához köthető
pásztortáncot adtak elő. Ezt 20 óra 30 perckor az
országosan összehangolt tűzgyújtás követte. Ekkor
hazánk mintegy 1300 településén egyszerre csaptak magasba a lángok. Hamarosan aztán kezdetét
vette a népzene, és egyre nagyobb körben ropták a
táncot a tűz körül, kézenfogva kicsik és nagyok. A
táncház, mely ekkor kezdetét vette, eltartott egész
hajnalig, s hozzá a talpalávalót a Magyarhang Zenekar húzta.
Ezúton köszönjük a sok-sok segítséget és a szépszámú részvételt mindenkinek, aki ezen a napon
velünk tartott. Reméljük, jövőre folytathatjuk a
most megkezdett hagyományt.

Idősek világnapja
2014. október 3án, a Márkón élő
nyugdíjas lakótársaink tiszteletére egy
vidám rendezvényt
szerveztünk az idősek világnapja alkalmából. A program helyszínéül a falunk büszkeségének számító,
megújult közösségi terem szolgált.
Először Nagy Zsuzsa előadásában hallhattunk egy
gyönyörű Várnai Zseni verset, majd Hartmann
Antal polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Őt Szalai Szabolcs alpolgármester úr követte
a színpadon, aki a hajlott korúak köszöntése és
méltatása mellett egy vidám verssel is megörvendeztette vendégeinket.
A műsor további részében a veszprémi Szilágyi
Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola Kiskórusának előadását láthattuk, majd pedig Varga Regina szórakoztatta egy

A program folytatásában Módri Györgyi és Szeles
József, a veszprémi Petőfi Színház művészei léptek
színpadra. Az egy órás előadásukban ismert musical-,
táncdal- és operettrészletekkel kápráztatták el a lelkes
közönséget. Rendkívül nagy sikert arattak, a hallgatóság velük együtt énekelt, s az egyes dalokat óriási
tapsvihar követte. Az előadás
végén Hartmann
Antal
polgármester úr is a
színpadra lépett,
hogy személyesen is megköszönje az előadók színvonalas műsorát.
A rendezvényre nagyon sokan látogattak el. Ezúton is
köszönjük vendégeinknek a részvételt, a szereplőknek az odaadó munkát, az óvoda dolgozóinak és minden segítőnek az önzetlen hozzájárulást, valamint a
könyvtár támogatását, mely nélkül a program nem
valósulhatott volna meg ezen a
színvonalon.
A program a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretében valósult meg.
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tár támogatását, mely lehetővé tette e színvonalas
program megvalósítását.

Országos Könyvtári Napok

A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében valósult meg.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Márkó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
(A típusú) és középiskolai (B típusú) hallgatók
számára, a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.

2014. október 11-én tartottuk az Országos Könyvtári Napok idei rendezvényét Márkón. A délutáni
program játszóházzal kezdődött, melynek a könyvtár épületében található óvoda tágas előtere adott
otthont. A résztvevők László Ildikó segítségével
merülhettek el a virágsziromképek ezerarcú, varázslatos világában. Kicsik és nagyok, gyerekek és szülők együtt készítették a szebbnél szebb könyvjelzőket és képeket. A kézműveskedés mellett a meghívott alkotó munkáiból összeállított kiállítást is megtekinthették az érdeklődők, melyeket igény szerint
meg is vásárolhattak.

A részletes pályázati kiírás elérhető:
a http://www.emet.gov.hu/felhivasok címen.
A pályázati kiírás teljes nyomtatott dokumentuma
ü g yf é l f o ga d á s i i d ő b e n m e gt e k i n t h e t ő
a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban
(Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.).
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx

Már a játszóház ideje alatt megkezdődtek a következő program előkészületei. A színpad berendezése és
a hangpróba közben Levente Péter „bátya” és
Döbrentey Ildikó „nénje” sorra ismerkedett falunk
apró lakóival. Így nem meglepő, hogy mire az előadásukat megkezdték, majd minden gyermeket a
saját nevén szólítva tudtak játékra invitálni. Hiszen
az egész műsor egy nagy, közös játék volt, melynek végén mintegy 30-40 gyermek állt a színpadon.
A közönség soraiban pedig már csak a szülők és kisebb testvérek foglaltak helyet.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A rendezvényre nagyon sokan látogattak el, az előadásnak óriási sikere volt, mindenki csodás élményekben gazdagodott. Ezúton is köszönjük a könyv-

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2014. november 07. (péntek) 13 óra.
A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibásnak minősül és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga után.
Márkó Község Önkormányzata
4

Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
- tegyetek ki gyászlobogót.

MEGHÍVÓ

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét
s fogadalmat: te kicsi ország
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.
/Tamási Lajos/

Márkó Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az 1956-os

magyar forradalom és szabadságharc

58. évfordulójának tiszteletére

2014. október 23-án, csütörtökön
17 órai kezdettel
tartandó, koszorúzással egybekötött

ünnepi megemlékezésre.
Az óvodától fáklyákkal vonulunk a kopjafához, ahol a Himnusz
eléneklése után ünnepi beszédet mond

Hartmann Antal polgármester
Az ünnepi műsort előadja:

a Márkói Kamara TehátRum

5

Márton nap
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük az önkormányzat és a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda közös
Márton napi rendezvényét, melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Időpont: 2014. november 14. péntek, 16 óra

Tervezett program:


A márkói óvodások műsora: Márton-napi gyermekdalok, versek, mondókák előadása az új óvodánál



A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.b.
osztályának műsora



Lámpásos, fáklyás felvonulás a kápolnához, ott teázás,
libakeresés



Tea, forralt bor, libazsíros kenyér



Játszóház



Hangszerbemutató, gyerektáncház

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de
www.marko.hu
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Kedves Márkóiak!
2014. november 15-én, szombaton 15.00
-17.30 óráig tartjuk a használt baba– és
gyermekholmik őszi-téli vásárát Márkón, az új közösségi teremben (Kálvária
u. 6.).
Eladónak jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
Bere Viktória: 0620/919-5195
bereviktoria@freemail.hu
Polányiné Lénárt Katalin: 0630/830-6477
katalinlenart@yahoo.de
Ruhaneműkkel (0-14 éves korig), lábbelikkel, könyvekkel, játékokkal és
egyéb hasznos holmikkal várunk minden kedves érdeklődőt!

