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HÍREK

Ernyei István elnök úr kérésére rendbetettük a
sportpályát, valamint megjavítottuk és
téliesítettük a hozzá tartozó öltözőt.
Köszönjük sportolóink és vezetőik munkáját!

A Veszprém—Márkó—Bánd útvonalon megépítendő kerékpárút létesítésével kapcsolatban
újabb, előre nem látott költségek merültek fel,
melyek településünk költségvetését is érintik.
Márkó Község Önkormányzat képviselőtestülete október végén összehívott rendkívüli
ülésén határozatot hozott ezen költségek felvállalása mellett, nem akadályozva ezzel a közös
célok megvalósítását.

Hartmann Antal
polgármester

** *
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete

Az idei évre vonatkozó fejlesztési terveinknek
megfelelően megkezdtük a Kálvária utcai járda
harmadik szakaszának kiépítését.

November 6-án tartott összejövetelünkön megköszöntöttük névnapjukat ünneplő társainkat.
Vendégünk volt Kaszás György körzeti megbízott
rendőrünk. Előadást hallottunk tőle az időseket
érintő áldozattá válásról, a betörő, a trükkös betörő, a csaló házaló árus, a besurranó tolvaj, az alkalmi tolvaj elleni védekezésről. Kiadványokat
kaptunk ezzel a témával kapcsolatban.

A Márkó Önkormányzat tulajdonában levő 1,5
építési telek értékesítését tervezzük, melyhez a
szükséges fejlesztések folyamatban vannak.
Tovább tisztítjuk a Márkó külterületén elhelyezkedő árkokat, megakadályozva ezzel a későbbiekben, a szélsőséges időjárás okozta károkat.

Az utóbbi időben falunkban sajnálatos módon
egyre gyakrabban tapasztalt lopások miatt kérjük
lakótársainkat, hogy fokozottan figyeljenek saját
környezetükre és idős szomszédaikra!
Legközelebbi összejövetelünk december 10-én
16 órakor lesz az óvoda épületében.

A temető melletti támfal az utóbbi években
életveszélyessé vált, így közcélú munkásaink
segítségével a már repedező kőfalat lebontottuk.
Kérjük a lakosság segítségét az oda alkalmas
növényekkel való beültetéséhez!

Pannon Várszínház következő előadása december 8-án lesz 17 órakor (Vörösmarty bérlet) a
Hangvillában.
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
elnökség
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Márkó SE Hírei
Lezajlott a megyei II. o. őszi szezonja. Abszolút 50%os eredménnyel, 6 győzelem mellett 6 vereséggel a 7.
helyen végeztünk.
Egy sajnálatos technikai hibánk miatt a 3:1-re megnyert
mérkőzés 3 pontját az ellenfélnek könyvelte el a szövetség, 0:3-as gólaránnyal.
Ha ez nem történik, akkor 21 ponttal a 3. helyen végeztünk volna. Mindez 4 percen múlt a 86. percben történt
jogosulatlan szereplés miatt úgy, hogy a játékvezető is
megtévesztett bennünket.
Remélhetőleg a jövőben hasonló eset nem ismétlődik
meg.
Az ifjúsági csapatunk sajnos akarati problémák és fegyelmezetlenségek miatt sereghajtóként végzett. Innen
már csak felfelé vezet az út.
Reméljük, a bajnokság végére mindkét csapatunk javít az
őszi helyezésén.
Ernyei István
elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat
hírei
Novemberben elkezdődtek a Christkindl
próbák, melyek vasárnaponként 3 órától
folynak a nemzetiségi önkormányzat helyiségében. A gyerekeket Pál Gyuláné Erzsi
tanítja be.
2013. december 1-jén 15 órakor Herenden a Porcelángyár múzeumában lesz az
idei Christkindl- vándorkiállítás megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Wágenhoffer Kornélia

***

Márkófolt Varrókör Egyesület
“Jó hírek”

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda nevében
mindazoknak, akik támogatásukkal segítették,
illetve folyamatosan segítik az intézmény fejlesztését, működését.
Köszönjük az önzetlen, bőkezű adományokat !
Fenyvesi Andrea
óvodavezető

Kedves márkói középiskolás Diákok!
Amennyiben még nem teljesítettétek az érettségihez
előírt, kötelező 50 órás önkéntes munkát, a Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület keretében lehetőség
nyílik erre.
Szeretettel várjuk jelentkezéseteket!
info@cserdulo.hu, 06-30/830-6477

A MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR tagjait
nagy öröm érte. Az adó 1 %-os felajánlásából 66.743,-Ft támogatást kaptunk, melyet
már át is utaltak a számlánkra.
Felhasználását úgy tervezzük, hogy az adventi vásárhoz is vásárolunk anyagot és
továbbképzésre is tartalékolunk. Természetesen az újság lapjain részletesen elszámolunk.
Az őszi balatoncsicsói táborban öten vettünk részt, és a tanultakat már a decemberi
kiállításon bemutatjuk.
Örülünk, hogy felhívásunkra három kezdő
foltvarrót köszönthetünk, akik első kiállítóként hamarosan bemutatkozhatnak. Péntekenként 17-19 óráig szívesen fogadjuk az
érdeklődőket.
Az adventi koncerttel egy időben a
Márkófolt Varrókör vásárral egybekötött
kiállítást rendez a Plébánia épületében, a
varrott ajándékok mellett szalmadíszek és
képeslapok is lesznek.
A bevételből a márkói Katolikus Karitász
csoportot támogatjuk, mellyel a karácsonyi ajándékozást segítjük.
Migray Emődné
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Átadtuk az új óvodát

Márton nap

2013. november 7-én egy,
már nagyon régóta várt
ünnepi eseményre gyűlt
össze falunk lakossága: a
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda hivatalos átadó ünnepségére.
A rendezvényen falunk és a szomszédos települések elöljárói, az óvoda és az önkormányzat dolgozói, óvodás gyermekek és szüleik, a támogatók mellett dr. Albert Vendel, a
Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Bita József, a Veszprémi Járási Hivatal vezetője, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tisztségviselői is megjelentek.
Az ünnepség Hartmann Antal polgármester úr köszöntőjével vette kezdetét. Megható, szívet melengető beszédében
méltatta a márkói emberek összefogását, valamint az óvodai
dolgozók nevelőmunkájának fontosságát, s megköszönte a
támogatók óriási segítségét. Ezután dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes ünnepi szónoklata következett,
melyben kiemelte a településünkön zajló pozitív folyamatok
fontosságát, így a lakosság– és gyermekszám növekedés, valamint a folyamatos fejlődés jelentőségét.
Az óvoda hivatalos
átadását jelképező
szalagot Fenyvesi
Andrea óvodavezető,
dr. Albrecht Vendel,
dr. Navracsics Tibor
és Hartmann Antal
vágták át, majd Fenyvesi Andrea beszéde
következett. Az óvodavezető mindenekelőtt köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában részt vállalt az új óvoda kialakításának megvalósításában, és örömét fejezte ki, hogy ilyen szép, tágas, modern
épületben folytathatják a nevelést. A további tervek között
kiemelten említette az udvar mielőbbi parkosítását, valamint
az egyelőre nagyon hiányos játékpark bővítését.
A rendezvény folytatásaként a Katica csoport színvonalas
műsorát láthattuk Rita óvónéni vezetésével. Ezután a falunkban másfél éve tartó kupakgyűjtő akció eredményeként öszszegyűlt összeget az akció elindítója, Krein Viktóra átadta a
márkói Karitász csoport képviseletében Kovács Józsefnének.
A csoport eljuttatja azt egy súlyos beteg veszprémi óvodás
korú kislány részére, hozzájárulva gyógykezeléséhez.
A rendezvényt állófogadás zárta.
Ezúton is köszönjük az óvoda kialakításban nyújtott segítséget, támogatást mindenkinek.
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2013. november 8-án tartottuk hagyományos Márton-napi rendezvényünket. A
Szent Márton püspök nevéhez fűződő
program az elmúlt évekhez hasonlóan a
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda és az
önkormányzat összefogásával valósult
meg.
A rendezvény a színpadteremben vette
kezdetét, ahol a márkói óvodás gyerekek
előadása mellett az idei ében először, de
hagyományteremtő céllal a veszprémi
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános
Iskola 3. b. osztályának műsorát is láthatta a szép számban megjelent közönség.
A kisdiákok Szent Márton életét mutatták

be, és a neves naphoz fűződő néphagyományokról is meséltek.
Ezután következtek az óvodások, akik
kedves műsorukkal, dalaikkal, mondókáikkal a tőlük megszokott módon könnyeket
csaltak szüleik, nagyszüleik szemébe.
Az előadás után lámpásokkal, fáklyákkal
felszerelkezve indult a tömeg a kápolnához. Gyönyörű látványt nyújtott a sötétben
kígyózó kivilágított menet.
Meglepetésként az idén egy igazi liba várta a gyermekeket a kápolna alatt, majd felérve Vojts Antal meglepetése színesítette
tovább a rendezvényt. Tóni bácsi kinyitotta nekünk a kápolnát, hangulatvilágításba
helyezve azt, majd néhány érdekességet is
mesélt róla a gyerekeknek. Ezután következett a várva várt „libakeresés”, s végül
természetesen az ígért libazsíros kenyér
sem maradhatott el. Emellett a gyermekek
teával, a felnőttek forralt borral enyhítették szomjukat.
Ezúton köszönjük a rengeteg segítséget,
hozzájárulást, támogatást, melyek nélkül
a rendezvény nem valósulhatott volna
meg ezen a színvonalon.
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Október 23-i megemlékezés
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
57. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi
megemlékezést önkormányzatunk az idei évben is a
kopjafánál tartotta, nagy érdeklődés mellett.
A Himnusz eléneklését követően Laknerné Léber
Katalin szavalatával kezdődött a rendezvény, majd
Hartmann Antal polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
Ezután Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes ünnepi szónoklatát hallhattuk, majd a Márkói Kamara TehátRum színjátszó csoport tagjainak műsorát tekinthették meg a résztvevők Kiss György, Szabó
Zoltán, Tál Sándorné és Tál Gina közreműködésével.
A programot a Márkói Nyugdíjas Dalkör és a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar tagjainak előadása tette még emlékezetesebbé.
Végül dr. Navracsics Tibor és Hartmann Antal helyezte el a megemlékezés koszorúját, majd a Szózat közös eléneklésével zárult a rendezvény.

Legújabb tervünk valósul meg ezen a napon, remélhetőleg a falu lakosságának örömére.
Találkozóra hívtuk össze a megye néhány olyan csoportját, akik hasonló körülmények között dolgoznak, mint mi, vagyis falusi színpadok. Faluközösségben működnek, a tagok minimum 95%-a ott lakik a
településen, és céljaik között fontos helyen szerepel az adott község kulturális életének fellendítése.
Olyan társaságok, akik ezért tesznek is, szabadidejüket és energiájukat nem sajnálva. Tehát ezeknek a
kritériumoknak kellett megfelelni ahhoz, hogy egy csoport erre a találkozóra meghívást kapjon.
Átvarázsoltuk a régi „Kultúr” nagytermét, hogy megfelelő helyszínt tudjunk biztosítani az előadásokhoz.
Vendégeink:
 Sose Bánd Színpad – Bándról, egy népmese feldolgozást adnak elő.
 Szó és Kép Színpad – Pápakovácsiból bemutatják a Biztosíték című Rejtő Jenő darabot
 Rest Macskák – Papkesziről bemutatják Rejtő Jenő A Rézrúd című darabját.
A házigazdák, vagyis a Kamara TehátRum a Kellér Dezső trilógiával fog kedveskedni a tisztelt nagyérdemű közönségnek, azaz a Meg ne írja szerkesztő úr, a Csendes otthon és a Bigámista című, korábban, a falu rendezvényein egyszer – egyszer már bemutatott darabjainkat fogjuk a találkozó keretében újra bemutatni.
Szeretettel várunk mindenkit, aki a színházat kedveli, illetve ezt a korszakot, a máig nagy klasszikus
bohózatszerzőként számon tartott Kellér Dezső és kortársai munkásságát szereti.
Kiss György és a Márkói Kamara TehátRum
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2013. november 30-án, szombaton 15.30 órától az új óvoda épületében tartandó hagyományos adventi
játszóházba.

Tervezett program:
Mézeskalács díszítés, sütés és adventi koszorú készítés Somodi
Edit herendi mézeskalács készítővel
 arcfestés
 … és sok meglepetés :)


Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!

Márkó Község Önkormányzata

A RENDEZVÉNYT „A KÖNYVTÁRI
INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ HELY”
/MÁRKÓI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR/ SZERVEZI

Szeretettel várunk minden kisgyermeket
a 2013. december 5-én, csütörtökön
16.30 órai kezdettel az új óvoda épületében megrendezendő Mikulásünnepségre. A Mikulás megérkezéséig az Évkerék Társulat mesejátékát láthatjuk Gulyás Anna és Kiss
Krisztián közreműködésével.
*Az ünnepségen az 1-7 éves márkói gyermekek kapnak mikuláscsomagot. A megajándékozott korosztályon kívüli testvérek részére, a szülők által készített, névvel ellátott csomagokat az ünnepség előtt a helyszínen nyílik lehetőség átadni.

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