Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIII. évfolyam 12. szám
Márkóért együtt!

2016. december
Ezúton is szeretném megköszönni az egész falunak a 2016. évi
támogatását. Minden lakótársamnak kegyelemteljes boldog Karácsonyt és erőben, egészségben és
sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánok a hivatal, az önkormányzat dolgozói, a testület
és a magam nevében.

Hírek
Az elmúlt évek fejlesztései és
felelős gazdálkodása mellett önkormányzatunk 35 millió forintot
tudott elkülöníteni a szennyvíztisztítónk bővítésére, mely elképzeléseink szerint a további szigorú takarékoskodás mellett legkésőbb a következő vezetés idején
megvalósulhat. Ez a szigorú gazdálkodási forma nem gátolja a
következő évek fejlesztési folyamatát.

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete

Legutóbbi összejövetelünket
december 15-én tartottuk az
újonnan megnyílt Márkói
Csárdában. Köszönjük az
üzemeltetőknek a lehetőséget
és a finom vacsorát. A
márkói óvodás gyermekek az
óvónénikkel nagyon szép
karácsonyi műsorral kedveskedtek, köszönjük szépen.
Ezúton szeretnénk megköszönni Enyingi Mihály keramikusnak és feleségének a
szép ajándéktárgyakat.
Minden kedves támogatónk-

Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester

nak boldog, békés ünnepeket
kívánunk!

ELKÉSZÜLT A
MÁRKÓI BETLEHEM

A legközelebbi összejövetelünket 2017. január 4-én, 16
órakor tartjuk, amely egyben közgyűlés is lesz.
Meghívó
A Márkói Nyugdíjasok
Egyesületének
elnöksége
meghívja tagjait a 2017. jan.
4-én 16 órakor tartandó közgyűlésére.
Napirendi pontok:
- A elnökségi tagok és elnök
megválasztása.
- elnökségi tagok mandátumának 4 évre szóló módosítása.
A közgyűlés helyszíne: Kulturális Központ, Márkó, Kálvária u.6.
Szeretettel várunk mindenkit!
Elnökség
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TÁMOGATÓK:
Márkófolt Varrókör Egyesület
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
Márkói Kamara TehátRum Egyesület
Márkói Németek és Magyarok Baráti
Köre
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
Steixner István Német Nemzetiségi
Egyesület
Reál-M Kft.
Happ Kft.
Önkormányzat Márkó
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Márkó
Enyingi Mihály
Szabó Gyula

Óvodai hírek
Az EMMI Nemzetiségi Főosztálya 2016 tavaszán pályázatot hirdetett azoknak a nemzetiségi önkormányzatoknak, akik intézményfenntartóként működnek. A
cél a szervezetek által fenntartott
intézmények fejlesztése volt.
Amikor az óvoda 2012-ben elfoglalta jelenlegi helyét, forráshiány
miatt le kellett mondanunk a tornaszoba kialakításáról. A testnevelés foglalkozásokat a csoportszobákban tartották a pedagógusok. A másik nehézséget az okozta, hogy bár az épület hatalmas
üvegfelületeinek köszönhetően
tágas termeink világosak, a nyári
forró napokon, nem ritka, hogy
28-32C-ra melegszik fel a levegő
a helyiségekben s ez nagy mértékben rontja az óvodában tartózkodó gyermekek komfortérzetét.
A pályázat megfelelő alkalmat
teremtett, hogy esélyt kapjunk a
fent említett két probléma megoldására.
A tornaszoba kialakítását és az
ablakok külső árnyékolását tartottuk a legfontosabb, komoly beruházást igénylő fejlesztésnek, ezért
ezeket a fejlesztési terveket jelöltük meg. Nyár közepére kiderült,
hogy pozitív elbírálásban részesítették pályázatunkat, három millió forintot nyertünk a kitűzött
célok megvalósítására. Az önkormányzat dolgozói a könyvtár új

épületszárnyba való költöztetése
után falat bontottak, előkészítették, kimeszelték a termet és a kiszolgáló helyiségeket. A régi műpadló helyére az e célra alkalmas
rugalmas sportpadló burkolat került. Az ablakok elé az önkormányzat alkalmazottai védőhálót
feszítettek, mely megvédi az üveget a labda által okozott sérülésektől. A balesetek elkerülése érdekében, a radiátorok fa borítást
kaptak, az armatúrákat pedig védőráccsal láttuk el. Igyekeztünk
úgy gazdálkodni a pályázati öszszeggel, hogy tornatermi felszerelést, többfunkciós tornafalat, bordásfalakat, labdákat és egyéb kiegészítő felszereléseket is tudjunk
beszerezni, melyekkel még változatosabbá tehetik óvónőink a torna foglalkozásokat. A csoportszobák túlmelegedésének megakadályozása érdekében, külső karos
árnyékolókat szereltettünk az ablakok fölé. Remélhetőleg ezek
költséghatékony megoldást nyújtanak a forró nyári napokon.
A tornaszoba kínálta lehetőségeket szeretnénk maximális mértékben kihasználni. A délelőtti foglalkozásokon túl célunk, hogy
délutánra mozgásos fejlesztő foglalkozásokat, táncot szervezzünk
óvodás gyermekeink számára. A
külsős, nem óvodai szervezésű
tevékenységek számára nem tudunk lehetőséget biztosítani, hiszen az intézmény nyitva tartási
ideje után nem áll módunkban
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ügyeletet tartani, illetve nincs kapacitásunk a plusz takarítási teendők elvégzésére. A pályázati
szerződésben foglaltak sem térnek ki az egyéb felhasználás lehetőségére. A tornaszoba felszerelése az óvoda tulajdonát képezi,
ezek állapotáért, épségéért az
óvodavezető felel.
Itt szeretném köszönetem kifejezni a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a karácsonyi ajándékokra felajánlott támogatásért,
melynek eredményeként sok-sok
meglepetés és ajándék várja gyermekeinket az óvoda karácsonyfája alatt, továbbá a Márkó Község
Önkormányzat dolgozóinak az
általuk nyújtott sok segítségért.
Köszönet illeti a Márkói Nyugdíjasok Egyesületét, akik szintén
támogatták intézményünket, valamint Debreczenyi Balázs helyi
lakost, aki 4 db vadonatúj futóbiciklit ajándékozott óvodánknak.
Az óvoda valamennyi dolgozója
és kis óvodása nevében áldott,
békés Karácsonyt és boldog Új
Esztendőt kívánunk!

Fenyvesi Andrea
intézményvezető

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017.
Támogatottak névsora:
„A” típusú pályázat
1. Vér Eszter
2. Péntek Balázs
3. Mészáros Dániel
4. Kaffehr Zsuzsanna
5. Mária Viktor
6. Mária Kristóf
7. Horváth Annamária Dorottya
8. Hartmann János Tamás
9. Szalai Ákos
10. Magasházi Márk
11. Farkas Petra
12. Németh Barbara
13. Hauck Bence
14. Tóth Szófia
15. Tóth Kristóf

MÁRKÓI VÁLLALKOZÓT DÍJAZTAK
BUDAPESTEN
Magyar Brands díjat kapott a Happ Fuvarozó és
Szállítmányozó Kft. A díj odaítélése számszerűsíthető kritériumok alapján történik, amelyet egy önkéntes, független szakértőkből álló bizottság döntése egészít ki. A kiváló fogyasztói márkák kiválasztását a GfK Hungária Piackutató Intézet által végzett országos fogyasztói kutatás (ismertség, kedveltség) eredményei is befolyásolják.
A Happ Fuvarozó és Szállítmányozó Kft.-t a Happ
család alapította több mint húsz évvel ezelőtt. A
vállalkozás az alapítás óta elkötelezett a folyamatos
fejlődés mellett. Alapelve, hogy barátságos, közvetlen, egyszersmind professzionális családi vállalatként, jól képzett munkatársakkal a legjobb kiszolgálást biztosítsa ügyfeleinek.

„B” típusú pályázat
Kristóf Mátyás

MARKÓFOLT VARRÓKÖR
EGYESÜLET
2017. január 13-án, 17 órakor a Kulturális Központban, a könyvtárában tartja éves közgyűlését.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2016 év munkájáról
2. Pénzügyi beszámoló
3. A két csoport 2017. évi programja
4. Tagfelvételek
5. Vegyes ügyek

A fenti kitüntetéstől függetlenül, de azzal közel egy
időben a vállalat vezetője, Happ János a Vállalkozók Napján, december 2-án, Budapesten a Művészetek Palotájában az Év Vállalkozója díjat vehette
át Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől és
Demján Sándor VOSZ elnöktől. Ebben a díjban
mindössze 4 Veszprém megyei vállalkozó részesült.

Kérem a Varrótársakat, hogy vegyenek részt a közgyűlésen.

Gratulálunk a nívós kitüntetésekhez és további sikereket kívánunk!

Migray Emődné
elnök
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ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR
KIÁLLÍTÁSA
KARITÁSZ TOMBOLA
Advent első hétvégéjén megkezdődtek Márkón a már hagyományosnak számító karácsonyváró
programok. November 26-án a
Márkófolt Varrókör Egyesület és
az önkormányzat összefogásában
valósult meg a foltvarró kiállítás,
az adventi játszóház és a márkói
karitász csoport támogatására
szervezett rögtöntombola. A kiállításon a 12 éve működő alkotó
csoport az elmúlt évben varrt
szebbnél szebb munkáit mutatta

be. A tavalyihoz hasonlóan az
„Ifjú foltvarrók” egyre bővülő és
ügyesedő csoportja is kiállította
az apró kezeik által készített alkotásait.
A foltvarrók már hetek óta lázasan munkálkodtak
a rögtöntombolára felajánlott számos
tombolatárgy elkészítésén, melyeket a rendezvényen olyan nagy
sikerrel árusítottak, hogy még a
program vége előtt mind el is fogyott. Az akcióban összegyűlt
összeget a márkói rászoruló családok támogatására fordítja a helyi karitász csoport.
A fenti programok mellett
ezen a napon
játszóházat is tartottunk. A varrott mikuláscsizma mellett lehetőség nyílt adventi koszorú készítésére is. A
kézműves foglalkozásokban részt vevők

nagy örömmel vetették bele magukat a munkába, így a rendezvény végére rengeteg kreatívan
elkészített
alkotás
született. A nagy
munkában elfáradt
résztvevőket zsíros
kenyérrel és forró
teával vendégeltük
meg.
Ezúton is köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek és segítőknek, hogy ilyen szép közös ünneppé varázsolták ezt a napot.
Reméljük, jövőre ismét találkozunk!

Mikulásünnepség

December 5-én újra elérkezett a nagy nap. Az ünnepi díszbe
öltözött Kulturális Központ ismét gyermekzsivajtól volt hangos.
A Mikulás megérkezéséig Szelle Szilárd és Bányóczky Nóra
vidám dalaival szórakoztatta a közönséget. Előadásuk végén a
márkói óvodásokat a színpadra invitálták, ahol a Hull a pelyhes
fehér hó…. című dalt a gyerekekkel együtt énekelve búcsúztak.
Ezután az ovisok műsora következett. A gyerekek számtalan
verssel, mondókával és énekkel kedveskedtek a Mikulásnak,
aki végül mindenkit megajándékozott sok-sok finomsággal.
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Szeretettel köszöntjük falunk
decemberben született
új kis lakóját

Kovács Áront
Gratulálunk a szülőknek
és sok örömet
kívánunk az egész családnak!

Adventi koncert
Márkón az adventi időszak elmaradhatatlan, hagyományos rendezvénye az adventi koncert, melyet az idei évben november 27én vasárnap tartottunk templomunkban.
A Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület által szervezett
program évről évre egyre népszerűbb, hiszen a kulturális feltöltődésen túl kiváló alkalmat teremt a
közösség formálására, összefogására is.
Nagyszerű előadók hangjától
zengett a templom ezen a délutánon. Vojtsné Szabó Andrea köszöntő szavai után a Márkói Né-

CHRISTKINDL
Kedves Márkóiak!
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is felelevenítjük a régi
márkói karácsonyi népszokást, a
Christkindl járást.
A lányok december 24-én reggel
8 órakor indulnak, és igyekeznek
minden házhoz eljutni. Természetesen senkire sem kívánjuk ráerőszakolni hagyományainkat, de ha
szívesen fogadják a lányok köszöntését, kérjük, figyeljék, várják, segítsék
Őket. Sokat segít, ha
nem kell sok időt tölteni
várakozással.
Az idei évtől szeretnénk
kérni, hogy akik várják a
„Christkindliket”, ennek
jelzéseként tűzzenek egy
fenyőágat a kapura. Természetesen a lányok
minden házba becsenget-

met Nemzetiségi Óvoda műsorát
hallhattuk. A Márkói Kamara
TehátRum tagjai hangulatos versekkel melengették a szívünket.
A házigazda kórus gyönyörű éneke mellett ismét templomunkban
köszönthettük a Veszprémi Liszt
Ferenc Kórustársaságot, valamint
Migray Zsuzsannát, falunk fiatal
lakóját, aki csodás zongorajátékával varázsolta el a közönséget.

Enyingi Mihály kerámia bögréi
fantasztikus melegséget árasztottak. Lelkünket pedig a beszélgetések melegsége tartotta éberen.
Köszönjük a szervezést, a szereplőknek és a közönségnek pedig a
részvételt, hogy általuk egy szívet
melengető, kellemes élményben
gazdagodhattunk.

A műsor után a templomkertben
forralt bor és tea, valamint finom
sütemény várta a kilépő közönséget. A civil szervezetek önkéntesei segítségével a jelenlévők kellemes hangulatú, jóízű beszélgetésekkel tölthették az est további
részét.

nek, de a jelzett helyeken tovább
várakoznak.
A „Christkindlik” haladási útvonala:
I. csoport:
Vadvirág u., Kőhát u., Petőfi u. 1
- 15-ig, Petőfi u. páros oldal a
templomig, Padányi Bíró Márton
tér, Petőfi u. páros oldal a temetőig, Petőfi u. páratlan oldal a temetőtől visszafelé, Vasút u. Bakonyi
u., Mesteri u.

II. csoport:
Hársfa u. (1. számtól indulva),
Orgona u., Sorházak / Jázmin u.
Viola u./, Búzavirág u., Pipacs u.,
Kálvária utca visszafelé, Rózsafa
u.
Köszönjük segítségüket! :)
Községünk minden lakójának
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET kívánnak
a Hagyomány őrzői
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Márkói Értékünnep

Márkó rendkívül gazdag település. Ezt a gazdagságot nem a külcsín mutatja, hanem a természeti,
építészeti, kulturális és közösségi
értékeink, valamint alkotóink kimeríthetetlen művészi tevékenysége.
A december 3-án megtartott,
egész délutános rendezvényen e
gazdag kínálatnak egy nagyobb
szeletét tártuk a közönség elé, helyi alkotóink munkáinak és munkásságuknak ismertetésével, illetve falunk talán legjellegzetesebb
építészeti és kulturális értékeinek
bemutatásával.
A program az Enyingi Mihály
márkói keramikus és felesége által a településünk számára készített kerámiaképeinek ünnepélyes
átadásával és a katolikus, református és evangélikus egyház képviselői által történt felszentelésével vette kezdetét. A temetőben a
ravatalozó ajtajának két oldalát
díszítő, egy-egy angyalt ábrázoló
alkotások még szebbé, s ha egy
temetőről lehet ilyet mondani,
meghittebbé teszik az elhunytak

környezetét.
A rendezvényen Migray Emőd
előadásában hallhattuk az általa,
A régi sírkövek címmel a márkói
temetőről nemrégiben írt versét,
majd Hartmann Antal polgármester úr köszöntötte a megjelenteket
és fejezte ki köszönetét Enyingi
Mihálynak a művész nagylelkű
felajánlásáért. A képek felszentelését követően a Steixner István
Német Nemzetiségi Énekkar előadását hallhattuk.
A program a meghívott vendégek
számára állófogadással, valamint
a gyermekek részére szervezett
játszóházzal folytatódott. A kézműves foglalkozások az advent
jegyében zajlottak. Sorra készültek az illatos mézeskalács házikók
és díszített formák, az ünnepi
mécsestartók és ajándéktasakok.
Az elkészült alkotásoknak csak a
képzelet szabhatott határt.

A Kulturális Központ nagytermében rendezett kiállítás megnyitója
Migray Emőd „Márkón a kápolna
áll” című saját költeményének
előadásával vette
kezdetét. Majd 3
márkói érték - a
Christkindl néphagyománya, a
templom és a kálvária - bemutatása után helyi alkotóink munkás6

ságának ismertetése következett.
A rövid történetekből és életrajzokból kiderült, hogy alkotóink
általában otthonról, a családból
hozták magukkal a különféle kézimunkák, a művészetek szeretetét, melyet szorgalommal és kitartással továbbfejlesztve igen magas szinten művelnek saját örömükre és falunk büszkeségére.
Az értékünnepen a következő alkotók és szervezetek mutatták be
munkáikat:
 Bábos Gyula
 Enyingi Judit
 Enyingi Mihály
 Hartmann Antalné
 Libis József
 Márkófolt Varrókör Egyesület
 Márkói Kézimunka Szakkör
 Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó
 Rózsa Lászlóné
 Szabó Gyula
 Tátrai Ferenc
 Vojtsné Szabó Andrea
 Wágenhofferné, Léber Anna
Valamennyi kiállítónak, alkotónak, segítőnek és résztvevőnek
köszönjük, hogy osztozott velünk
a nap örömeiben és még szebbé,
színvonalasabbá tette a rendezvényt mindannyiunk számára.
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RECEPTÖTLET

Mézeskalács
Hozzávalók:
30 dkg finomliszt
10 dkg porcukor
10 dkg méz
1 tojás
6-7 dkg zsír

1 kávéskanál szódabikarbóna
1-1 kávéskanál őrölt fahéj
és szegfűszeg

Elkészítés:
A liszt felét egy mély tálba szitáljuk, hozzáadjuk a porcukrot, szódabikarbónát, fűszereket. Jól összekeverjük,
majd beledolgozzuk a zsírt, mézet és a tojást. A liszt
másik felét kis adagokban adjuk hozzá. Eleinte ragacsos, fokozatosan szilárduló tésztát kapunk. 6-12 órás
pihentetés után kis adagokban, lisztezett deszkán, 3-4
mm vastagságúra nyújtva szaggatjuk, végül tojásfehérjével megkenjük, magokkal díszítjük, vagy egyszerűen
néhány perc alatt készre sütjük.

Sí & Snowboard Veszprém
Veszprém, Endrődi S. u. 49. mellett.
Telefon:06-70-260-6067
www.siborzeveszprem.hu
Szolgáltatások:
Adás-vétel, csere, beszámítás,
Kölcsönzés Szerviz Garancia

Öreg bácsika elmegy az életbiztosítóhoz, hogy szerződést kössön velük, de az ott lévő hölgy megkérdezi:
- Hány éves, bácsika?
- 102 éves vagyok.
- 102?! És a maga korában életbiztosítást akar kötni? Tudja mit? Jöjjön vissza holnap.
- Holnap nem jó. Akkor lesz az apám születésnapja.
- Az apja születésnapja!? Hány éves az apja?
- 139.
- Akkor jöjjön vissza a jövő héten.
- Jövő héten végképp nem jó. Akkor lesz a nagyapám esküvője.
- A nagyapja esküvője!? Hány éves a nagyapja?
- 164.
- És az ő korában meg akar házasodni?
- Nem akar, de a szülei erőltetik....

MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

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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