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Márkói Tükör 

 

 

 

 

 

 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

HÍREK 
 

Márkó Község Önkormányzat újonnan megválasz-

tott képviselő-testülete 2014. október 21-én tartot-

ta alakuló ülését. A polgármesteri és képviselői 

eskütétel után a testület Hartmann Antal polgár-

mester javaslatára Kiss Györgyöt választotta al-

polgármesternek. 

 

 

A Márkói Tükör előző számában tett ígéretemnek 

megfelelően alább olvashatják a településünk to-

vábbi fejlesztésével kapcsolatos terveket, célkitű-

zéseket. 
 

Az adósságkonszolidáció által kapott 20 millió fo-

rint összegű állami támogatásból megmaradt 4,670 

millió forintot kötelezően a kulturális központ 

továbbépítésére kell fordítanunk.  

 

További fontos, mielőbbi megvalósításra váró fel-

adat a Viola utca 250 méteres járdaszakaszának 

kiépítése, valamint a Kőhát utca csapadékelveze-

tésének megoldása.                                              
 

Hartmann Antal 

polgármester 

XXI. Évfolyam 12. szám                                                       2014. november 

 

 
 A Nemzeti Művelődési Intézet és Márkó Köz-

ség Önkormányzata 2014. november 22-én 
rendezi településünkön a Kapunyitogató elneve-

zésű programot.  

A rendezvény részeként megtartandó, helyi, il-

letve sváb ételek bemutatójához várjuk mind-

azok jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy 

egy tál hagyományos étel vagy sós/édes süte-

mény elkészítésével hozzájárulnak a program 

sikeréhez. A hozott ételekből kóstolótálakat ké-

szítünk. 

Bízunk benne, hogy minél több finomság kerül 

majd a terített asztalra! 

A következő elérhetőségekre várjuk a jelentkezé-

seket:  

Polányiné Lénárt Katalin – Tel.: 0630/830-6477, 

E-mail:katalinlenart@yahoo.de 

Tisztelt Lakosság! 
 

Márkó Község Önkormányzata idén is gondosko-

dik az udvarokba lehullott, összegyűjtött falevelek 

elszállításáról. Kérjük, hogy ezeket zsákokba cso-

magolva helyezzék el a házak előtt, az út mentén! 

Október 23-i megemlékezés 
 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 58. évvel ezelőtti kitörésére emlékeztünk idén. Települé-

sünk ünnepi megemlékezését a borongós, esős idő miatt ezúttal a megújult közösségi teremben tartottuk. A 

Himnusz eléneklését követően Hartmann Antal polgármester a forradalmat és annak áldozatait méltató sza-

vait hallhattuk, majd a Márkói Kamara TehátRum műsora következett Kiss György összeállításában. Ez-

után kivonultunk a kopjafához, ahol Hartmann Antal polgármester és Szalai Szabolcs képviselő helyezték 

el a megemlékezés koszorúját. A rendezvény a Szózat közös éneklésével zárult.  

Ezúton is köszönjük a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar közreműködését, valamint a résztve-

vőknek és a szereplőknek, hogy jelenlétükkel és munkájukkal emelték a megemlékezés méltóságát.  

mailto:katalinlenart@yahoo.de
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XIV. Német Nemzetiségi  

Fesztivál 
 

A Német Nemzetiségi Önkormány-

zat október 4-én már a XIV. Német 

Nemzetiségi Fesztivált rendezte 

meg, melyen szépszámú közönség 

vett részt. 

 

Schindler László, Bánd polgármeste-

re, a Veszprém Megyei Német Ön-

kormányzat, a Magyarországi Néme-

tek Országos Önkormányzata köz-

gyűlésének tagja köszöntőbeszédé-

ben emlékeztetett arra, hogy német 

közösségünkből számtalan híres em-

ber dolgozott a magyar hazáért, így 

például Erkel Ferenc, Steindl Imre 

vagy Puskás Öcsi (aki Purtzel néven 

született). 

 

A műsor keretében először a Vémén-

di Német Nemzetiségi Tánccsoport 

lépett fel, majd a Márkói Német 

Nemzetiségi Óvoda Katica csoportja 

mutatta be tudását, akik többek kö-

zött terményünnepi énekekkel és 

szép táncokkal örvendeztették meg a 

közönséget. Az óvodásokat Vargáné 

Ékes Mariann és Feithné Krein Rita 

készítette fel. A Steixner István Né-

met Nemzetiségi Énekkar Pfeiferné 

Takács Hajnalka vezetésével és 

Magasházi János harmonikakíséreté-

vel énekelt. A bakonynánai 

Wasserfall harmonikaduó műsorát az 

idei évben férfitrió éneke színesítet-

te. A bándi Német Nemzetiségi Dal-

kör helyi gyűjtésű dalait Feithné 

Krein Rita vezénylésével és Krein 

Péter gitáros kíséretével mutatta be. 

A Márkói Kamara TehátRum ismét 

színpadra vitte Hans Sachs A férj a 

gyóntatószékben című darabját. A 

darabot Kiss György rendezte. A 

fesztivált a Véméndi Tánccsoport két 

tánca zárta. Immár hagyományosan 

Schönwald Laura és Németh Éva, a 

Lovassy László Gimnázium nemzeti-

ségi tagozatának tanulói konferáltak. 

 

Wágenhoffer Kornélia 

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

Márkó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztéri-

umával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 

alapján kiírja 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjpályázatot felsőoktatási (A típusú) és középiskolai (B típu-

sú) hallgatók számára, a 2014/2015. tanév második és a 

2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan. 
 

A részletes pályázati kiírás elérhető:  

a http://www.emet.gov.hu/felhivasok címen. 
 

A pályázati kiírás teljes nyomtatott dokumentuma ügyfélfogadási 

időben megtekinthető a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban 

(Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.). 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-

kezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói re-

gisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követő-

en a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-

mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-

dó mellékletekkel együtt érvényes.  

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő be-

nyújtásának határideje: 

2014. november 07. (péntek) 13 óra. 
 

A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibás-

nak minősül és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga 

után. 
 

Márkó Község Önkormányzata 

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 régi és leendő új tagjainkat is! 

 

 

Kovács Józsefné 

                                                                                                 elnök 
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A MÁRKÓI KAMARA TEHÁTRUM 

SZERETETTEL MEGHÍVJA 

ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

AZ ÚJ ÓVODA (ISKOLA) ÉPÜLETÉBE 

A NOVEMBER 8-ÁN, SZOMBATON 

 15 ÓRAKOR KEZDŐDŐ  

 

II. MÁRKÓI SZÍNJÁTSZÓ 

TALÁKOZÓRA 

 

FELLÉPNEK: 

ALIG SZÍNPAD – VESZPRÉM 

SOSE BÁND - BÁNDI SZÍNJÁTSZÓK 

REST MACSKÁK – PAPKESZI 

SZÓ ÉS KÉP SZÍNPAD – PÁPA 

 

ÉS A HÁZIGAZDÁK: 

A MÁRKÓI KAMARA TEHÁTRUM 

 
A műsorban komédiák és bohózatok szerepelnek! 

 

Velünk szórakozzon! 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

Márton nap 

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük az önkor-

mányzat 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 gyermekdal-

ok, 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 

 

 

 

Kedves Márkóiak! 

 

2014. november 15-én, szombaton 15.00

-17.30 óráig tartjuk a használt baba– és 

gyermekholmik őszi-téli vásárát Már-

kón, az új közösségi teremben (Kálvária 

u. 6.).  

 

Eladónak jelentkezni a következő elérhe-

tőségeken lehet: 

Bere Viktória: 0620/919-5195 

bereviktoria@freemail.hu 
 

Polányiné Lénárt Katalin: 0630/830-6477 

katalinlenart@yahoo.de 

 

Ruhaneműkkel (0-14 éves korig), láb-

belikkel, könyvekkel, játékokkal és 

egyéb hasznos holmikkal várunk min-

den kedves érdeklődőt! 

MEGHÍVÓ 
 

A márkói Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
 

2014. december 7-én 17 órakor kezdődő 

ADVENTI KONCERTJÉRE 
a márkói templomba. 

 

Résztvevők: 

Márkói óvodások 

Oláh Miklós és Nagy Zoltánné 

Márkói Kamara TehátRum 

 Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 
Kérjük ünnepeljen velünk! 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

