
 

XIX. évfolyam 13. szám                                           2012. december  
 

 
H I R E K 

 
Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012 novemberében tartott ülésén döntött a 
kommunális adó éves díjának 4500,- Ft-ról 5000,- Ft-ra történő megemeléséről. Az intézkedést 
elsősorban a küszöbön álló változások tették szükségessé, hiszen 2013-tól jelentősen megváltozik a 
települési önkormányzatok helyzete. 
 
A Kommunális Zrt. felé fizetendő hulladékszállítási díj mértékében egyelőre nem történt változás. 
Községünk víz- és szennyvízszolgáltatását 2013. évtől a törvény szerint a Bakonykarszt Zrt. veszi 
át. Az átadáshoz szükséges intézkedések részben már megtörténtek, illetve folyamatban vannak.  Az 
árakat az illetékes minisztérium központilag határozza meg, melyről mindenképpen időben értesítjük 
majd a lakosságot. 
 
 

F e l h í v á s 
 

Ezúton hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében  

 
2013. január 1-től 

4 hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható. 
 

A kutya mikrochippel történő ellátásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A mikrochip csak 
azonosításra szolgál, s a 2013-as évtől orvosi beavatkozást végezni (pl. oltás, betegkezelés stb.) 
kizárólag chippel rendelkező kutyán lehet. A bőr alá injektált rizsszem méretű passzív jeladó 
biztosítja, hogy az elveszett kutya a legrövidebb úton visszakerülhessen gazdájához. A tévhittel 
ellentétben az eszköz nem sugároz jeleket, nem tartalmaz energiaforrást és az állat egészségére 
teljesen ártalmatlan. Beültetésének helye a nyak bal oldalának középső része.  
 
Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy kötelezettségének tegyen eleget, annak elmulasztása 
állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.  
 
Amennyiben a jogszabály ezt lehetővé teszi, a jövő év február-március hónapban (az időjárás 
függvényében) az eboltáshoz hasonló tömeges chipelést tervezünk.  

 
* * * 

 
MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖRJEGYZŐSÉG HIVATALA 

MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁN! 
 

* * * 
 

 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 



A Nyugdíjas Klub hírei 
 
A Karácsonyi összejövetelünket december 19-én (szerdán) tartjuk 16 órakor az iskola épületében. 
Szeretnénk kérni, hogy aki tud, hozzon magával kis aprósüteményt. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Nyugdíjas Klub vezetősége 
 

* * * 
 

Így zajlott…  
 

 Adventi koncert 
 

Az adventi időszak első vasárnapján, 2012. december 2-án a 
Steixner István Német Nemzetiségi Kórus immár 
hagyományosnak tekinthető adventi koncertjén vehettek 
részt az érdeklődők a márkói templomban.  
 
A műsorban meghívott előadóként részt vett Somos Zoltán és 
Somosné Farkas Edina, a Liszt Ferenc Kórustársaság két 
kiemelkedő szólistája is. A gyönyörű adventi és karácsonyi 
dalok közt egy-egy szívhez szóló verset, mesét hallhattunk a 
Márkói Kamara TehátRum tagjainak, Tál Sándorné, Tál 
Gina és Zsarkó Piroska előadásában.  

 
A Steixner István Német Nemzetiségi Kórus egy 
kedves, megható történet köré építette fel németül 
előadott karácsonyi énekeit, melynek végén Mária 
Kata és Mária Ádám mondta a zárszót óriási sikerrel. 
A kórust ezúttal is Magasházi János kísérte 
gombosharmonikán. Végül Gábriel Flórián és 
Kemény Gyula duettje örvendeztette meg a 
hallgatóságot, majd a kórus magyar nyelven, Kiss 
György gitárkíséretével előadott, a közönséggel 
közösen énekelt gyönyörű dalai zárták a programot. 
   
 

* * * 
 

Mikulásünnepség 
A Mikulás az idei évben is ellátogatott falunkba a gyerekek nagy-nagy örömére. 

December 5-én délután Kiss György és gyermekei, Anna, Barnabás és Róza 
Gryllus Vilmos vidám dalaival örvendeztette meg a népes közönséget. A téli 
hangulatú, mikulásváró nóták egy részét a gyerekek többsége már ismerte, de a 
többit is hamar megtanulták a kicsik. Ezután az óvodások adták elő énekeiket, 

mondókáikat, s végül ismét előkerült a gitár, és a gyereksereg a Nótás mikulás című 
dalt egyre hangosabban, egyre türelmetlenebbül énekelve várta a fehérszakállút. 
Hamarosan meg is érkezett krampuszaival, kosarában sok-sok finomsággal. 
 

A Mikulás a márkói óvodába is ellátogatott, sok kedves szóval és szép ajándékokkal 
lepve meg az óvodás gyermekeket és az óvó néniket.    

 



PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Adventi játszóház 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a hagyományosan 
megrendezendő adventi játszóházunkba 2012. december 15-én, 
szombaton 16 órai kezdettel az iskolában. 
Tervezett programok: 

• Karácsonyfadíszek, apró ajándékok késztése szalmából, gyöngyből, papírból stb. 
• Varrott angyalka 
• Mézeskalács stb. 

 

* * * 
Mindenki Karácsonya 

 
Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját a  
2012. december 22-én (szombaton) 17 órai kezdettel az 
iskolában tartandó hagyományos karácsonyi ünnepségre.  
Az ünnepi műsorban közreműködnek: 
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes 
Márkói hittanos gyerekek 
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 
Várszegi Martin 
 

Az ünnepi műsor megtekintése után közösen feldíszítjük a falu karácsonyfáját. 
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. 

 

* * * 
 

Christkindl 
 
A karácsonyi időszak talán egyik legszebb eseménye, amikor a Christkindlik a családokhoz 
érkeznek. Ezt a hagyományt őseink német nyelvterületről hozták magukkal és őrizték évszázadokon 
keresztül. Az idei évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat azt tűzte ki célul, hogy a „Márkó 
Néphagyományai” című könyvben található eredeti énekeket tanulják meg a résztvevők. A próbák 
már október közepén elkezdődtek és vasárnapról vasárnapra szebben, magabiztosabban hangzottak a 
dalok. A tanulás közben megállapítottuk, hogy nagyon szépek az énekek, szinte minden lánynak lett 
1-1 kedvence.  
Az eredeti Christkindl abban tér el az eddig ismerttől, hogy a német beköszönő és búcsúzó ének 
foglalja keretbe a köztes énekeket.  
A beköszönő énekben az angyalok, mint az Úr hírnökei örvendeznek Jézus születésének és áldják a 
kisdedet, az elköszönő énekben pedig a jó éjszakát, boldogságot kívánnak. A köztes énekek házról 
házra változnak.  
Az idei évben december 24-én 2 csoportban 5-5 lány viszi hírül a Megváltó megszületését, minden 
csoportban 3 angyal, egy Mária és egy József.  
A két csoport útvonala a következő:  
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). 
Ezúton szeretném a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében megköszönni minden segítőnk 
áldozatkészségét és támogatását.  

Wágenhoffer Kornélia 



* * * 
 
 
 
 
 

LICHTENSTEIN ÉLELMISZERBOLT 
MÁRKÓ, PETŐFI S. U. 11. 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

 
* * * 

 
FÖLDLABDÁS ÉS VÁGOTT FENYŐK 

VÁSÁRA! 
Kertészet Márkó Vasút út 24. 

Tel.: 06/20-450-3662; 88/271-089 
Nyitva: Minden nap, egész nap 

 
* * * 

 
Végh Annamária az Invitel képviseletében 2013. január 8-án (kedden) 14:00-16:00 óráig tart 

fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 
 

* * * 
 
 

Tóthárpád Ferenc: A Hírhozó 
 

Mikor Jézus megszületett, 
tiszta volt az ég. 

Aprócska kis csillagtüzek 
égtek szerteszét.  

Köztük egy, a legfényesebb, 
mindig arra várt, 

hogy a jó hírt megtudhassa 
szerte a világ. 

Fényes csillag, vándor csillag 
- három bölcs fölött -  

reményt hozott, s reményt adott, 
amíg őrködött. 

Aztán fénye elhalványult, 
de ha akarod, 

minden évben, decemberben, 
újra felragyog! 

 
 

* * * 
 

MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 
 
 

 

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


