Márkói Tükör
Márkó Község Lapja

Márkóért együtt!

XVIII. évfolyam 13. szám

Megjelenik: havonta
2011. december

HIREK
Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. december 12-én tartotta idei utolsó
ülését, melyen új rendeletet fogadott el a közterület használatról. Ennek díjaiban nem történt
lényeges változás, a módosítások inkább csak az infláció mértékét követik.
Ezután a helyi adók módosításának kérdésével foglalkozott a testület. A kommunális adó éves
díjának 3.000,-ről 4.500,- forintra történő emeléséről döntöttek a képviselők. Az iparűzési adó
mértéke nem változik.
A kommunális Zrt. felé fizetendő hulladékszállítási díj mértékében nem történt változás. A
szolgáltató tájékoztatása szerint csak abban az esetben lett volna szükség az év közbeni
módosításra, ha a királyszentistváni hulladéklerakót üzembe helyezték volna. Mivel az leégett, és a
helyreállítás várhatóan közel egy évet vesz igénybe, a teljes rendszer üzemeltetése nem, vagy csak
az év végi néhány hónapban lesz lehetséges.
A víz- és szennyvízszolgáltatás ára a tulajdonos és az üzemeltető javaslatára szintén nem, illetve
csak az ÁFA-emelés mértékével nő.
Az iskola hőkamerás mérése megtörtént, s a kapott eredmények alapján az épület részleges belső
szigetelése megkezdődött.
Az önkormányzat a falu téli biztonságos közlekedésének biztosítására felkészült, az ehhez
szükséges anyagokat és eszközöket beszerezte.
MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖRJEGYZŐSÉG HIVATALA
MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁN!

***
Ezúton kérnénk a falu lakosságát, hogy a Márkói Tükörben megjelentetni kívánt írásaikat,
hirdetéseiket az adott hónap 15. napjáig a szerkesztőségünkbe (katalinlenart@yahoo.de)
eljuttatni, vagy nyomtatott formában az önkormányzatnál leadni szíveskedjenek (szerk.).

***

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
A december 5-i összejövetelünkön megköszöntöttük a névnapjukat ünneplő társainkat. Ajánlatot
hallgathattunk meg egy időseknek való telefonkészülékről, amelyet a Cholnoky Nyugdíjas Klub
tagjai mutattak be. Ezután a különböző tisztító szerek és gyógynövények használatáról Németh
Zsuzsanna tartott előadást.
A mohácsi kirándulásra januárban kell jelentkezni.
A nyugdíjas klub karácsonya december 20-án, kedden lesz 15.30 perckor az önkormányzat
helyiségében.
Mindenkit szeretettel várunk:
Márkói Nyugdíjasok Egyesületének Elnöksége

A Sport Egyesület hírei
Mint az előző Tükörben beszámoltunk, a felnőtt és a serdülő csapat is a 4. helyen végzett az őszi
szezonban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a Márkó SE sportfejlesztési programját, így jogosult
a társasági adó 70%-nak befogadására. Az elfogadott pályázat szerint 2.353.897,- Ft támogatás
adható az egyesület részére. Ez az összeg támogatási jogcímenként a következőképp oszlik meg:
tárgyi eszközre (felszerelés, labdák, hálók, stb)
utánpótlás-nevelésre és működésre
(terembérlet, utazás, játékvezetői díjak, stb.)

709.779 Ft
1.575.540 Ft

Ez a támogatási összeg 479.251 Ft saját erő biztosításával érhető el.
Ez a sportfejlesztési program 3 évig tart, és évenként kell költségvetést készíteni és elfogadtatni. A
további években szeretnénk az öltöző épületét megnagyobbítani és a palatetőt cserépre cserélni,
mert a pala a 20 év alatt elhasználódott. Ezzel a beruházással javítanánk az öltöző komfortosságát,
használhatóságát, és gyarapítanánk az Önkormányzat és ezen keresztül a település vagyonát.
Az új év elején felkeressük a helyi társas vállalkozásokat a támogatásokkal kapcsolatos teendők
megbeszélése végett.
Ernyei István
S.E. Elnök

***

Így zajlott…
Adventi játszóház
2011. december 2-án, pénteken délután ismét nagy élet költözött az iskola
épületébe, ahol a kicsik és nagyobbak ezúttal az adventi készülődés
jegyében festették, varrták, vágták és ragasztották a szebbnél szebb
karácsonyfadíszeket, ünnepi képeslapokat, vagy éppen festtették ki
magukat cicának, kutyának, pókembernek, vagy akár félelmetes tigrisnek.
A nagy munkában megfáradt apróságok 1-1-pohár teával csillapíthatták szomjukat, s aki
megéhezett, gofrit falatozhatott.
Ezúton köszönjük a Márkófolt Varrókör tagjainak, Nagy Zsuzsának, Léber Lívinek, Rédlingné
Karikó Ilonának, Cziráki Dórinak, Dézsiné Bán Helgának és Szabóné Czicza Mónikának, hogy
segítségükkel és önzetlen munkájukkal feledhetetlen élménnyé tették ezt a délutánt a falu apró lakói
számára.

***

Mikulásünnepség
A Mikulás az idei évben is ellátogatott falunkba a gyerekek nagy-nagy örömére. December 6-án
délután „Az igazság kútja” című mesés játékot tekinthettük meg Lang Rudolf színművész és a falu
gyermekeinek közös előadásában, majd hangos énekszóval, nagy izgalomban vártuk a
fehérszakállút. Hamarosan meg is érkezett, s nagy puttonyából rengeteg finomság került elő, melyet
a picúrok egy-egy szép verssel, dallal vagy csillogó, boldog pillantásokkal háláltak meg.
A Mikulás a márkói óvodába is ellátogatott, sok kedves szóval és szép ajándékokkal lepve meg az
óvodás gyermekeket és az óvó néniket.

PROGRAMAJÁNLÓ
Ringató
A december 15-én, csütörtökön megtartott Ringató foglalkozás az áramszünet és a
borongós idő ellenére nagy érdeklődés mellett, kellemes hangulatban zajlott. A
gyertyafény árasztotta melegség, a már ismerős ritmusok, mondókák,
gyermekdalok, s a karácsonyi hangulatot idéző kedves népdalok és más, ismert
zeneművek közös előadása igazi meghitt, vidám pillanatokat varázsolt számunkra.
A repertoárból a különféle hangszerek sem hiányoztak, melyeket az apróságok
egyre bátrabban szólaltattak meg, s kapkodtak ki egymás kezéből.
A következő foglalkozást 2012. január 12-én, csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel tartjuk az
iskola épületében.
Szeretettel várunk minden kisgyermeket szüleikkel, nagyszüleikkel.

***

Mindenki Karácsonya
Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2011. december 23-án (pénteken) 17 órai kezdettel az iskolában tartandó
hagyományos karácsonyi ünnepségre.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
Hajdú Rita
Kizlinger Bakos Katalin
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
Márkói hittanos gyerekek
Márkói Nyugdíjas Dalkör
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar
Az ünnepi műsor megtekintése után közösen feldíszítjük a falu karácsonyfáját, majd új színfoltként
táncházat tartunk, melyre mindenkit nagy szeretettel invitálnánk.
Az est további részében kellemes, meghitt beszélgetés következik forró tea, forralt bor és sütemény
fogyasztása mellett.
Kérjük, aki tud, hozzon magával egy kis süteményt vagy egyéb finomságot.

***

Christkindlik
December 24-én, ahogy már megszoktuk Christkindlik mennek a faluban házról-házra. Az idei
évben két csoportban 8 lelkes leányzó énekel. Az útvonalak:
1. csoport: Vadvirág u.- Kőhát u.- Petőfi u.- Vasút u. - Hársfa u. és Rózsafa u.
2. csoport: Kálvária utcában kezd - Mesteri u.- Bakonyi u.- Viola u.- Orgona u. - Búzavirág u.Jázmin u.- Ibolya u. és Pipacs u. (Kálvária utcát mindig a leágazó utcák közben folytatják)
A Christkindl egy karácsonyi „játék”, melynek szereplői a Mária, József és két angyal. A szereplők
általában 10-14 éves lányok – más falvakban mindig fiú is van a csoportban. Mária viszi kezében a
kis bölcsőben elhelyezett gyermeket (valójában ő a Christkindl). A csoport már reggel útnak indul a
faluban, hogy minden házba be tudjanak menni. A házaknál karácsonyi énekekkel hirdetik, hogy
megszületett a kis Jézus. Befejezésül Mária és József a náluk lévő bottal minden családtagot
megáld. A falu elöljáróinak ajándékot: egy szalagokkal díszített szép rozmaringos almát is visznek.
Itt szeretnénk megköszönni a lányoknak, akik vállalták a Christkindlizést, hogy a falu családjainak
karácsonyát színesítik és ezt a nagyon szép hagyományokat őrzik.
Wágenhoffer Kornélia

Szilveszteri túra
Sok szeretettel hívunk mindenkit egy rendkívüli szilveszteri buliba.
2011.12.31-én este 8-9 óra között érkeznek Márkóra a Bakony Természetbarát Egyesület tagjai.
Csatlakozunk hozzájuk, megtekintjük a Kálvária kápolnát, majd Vojtséknál elfogyasztunk egy
pohár forralt bort.
Ezután röviden bemutatjuk a templomunkat a vendégeknek.
Végül útnak indulunk Csatár felé a kápolnát érintve a kilátóhoz.
Éjfélkor együtt köszöntjük az új évet, pezsgővel koccintunk és megnézzük a környező települések
tűzijátékát.
A veszprémiek a város felé, mi kis falunk felé vesszük az irányt és hajnal 3 óra körül megpihenünk
puha, meleg ágyunkban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A pontos indulási időpontról érdeklődni a 06-30/608-0278 telefonon lehet a túra napján.
Bakony Természetbarát Egyesület
Vojtsné Szabó Andrea

***

Kiadó családi ház
Márkón 110 nm-es szép családi ház kerttel hosszútávra kiadó. Megbízható, becsületes, gondos
család jelentkezését várjuk.
Érdeklődni lehet a 70/4599969 számon az esti órákban.

***
FENYŐFA VÁSÁR!
Kertészet
Márkó, Vasút u. 24.
Tel.: 88/271-089
0620/4503662

***

Ady Endre: Karácsony /Részlet/
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni. (…)

***

MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
***
Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin

