Márkói Tükör
Márkó Község Lapja

Márkóért együtt!

Megjelenik: havonta

XXII. évfolyam 13. szám
HÍREK
A KEOP 5.7.0 energetikai pályázat munkálatai a támogatási szerződés szerinti
határidőre befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént, a pályázat elszámolása
folyamatban van.
A beruházás falunk részére történő hivatalos átadása január közepére várható,
melynek pontos időpontjáról hamarosan
tájékoztatjuk a lakosságot.
Márkó Község Önkormányzata 2015.
december 15-én tartott éves közmeghallgatásán a rendőrségi beszámolót követően Hartmann Antal polgármester beszámolt a településünkön az elmúlt év során
elvégzett fejlesztésekről, munkálatokról,
illetve a jövő évre vonatkozó tervekről,
elképzelésekről. A részletes beszámolót
következő számunkban közöljük.

2015. december

A MÁRKÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
2015. december 21. hétfő: Márkó: 7,30-16 óra
2015. december 22. kedd: Márkó: 7,30-16 óra, Hárskút: 12-16 óra
2015. december 23. szerda: Márkó: 7,30-16 óra, Bánd: 13-16 óra
2015. december 24. csütörtök: MUNKASZÜNETI NAP, AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL
2015. december 28. hétfő: Márkó: 7,30-16 óra
2015. december 29. kedd: Márkó: 7,30-16 óra, Hárskút: 12-16 óra
2015. december 30. szerda: Márkó: 7,30-16 óra, Bánd: 13-16 óra
2015. december 31. csütörtök: IGAZGATÁSI SZÜNET, AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

Ezúton köszönöm a képviselő-testület,
az önkormányzat és a hivatal dolgozóinak egész éves munkáját, illetve a lakótársak pozitív, támogató hozzáállását.

MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK
ÁLDOTT KARÁCSONYT
ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT

ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK
MINDEN KEDVES LAKÓTÁRSUNKNAK!

KÍVÁNUNK!
A MÁRKÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL DOLGOZÓI

Hartmann Antal
polgármester
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Csupa jó hír… ☺
A Márkófolt Varrókör adventi kiállítását örömünkre, sokan meglátogatták. Az előkészített
hóembereket szívesen varrták a gyerekek, anyukák sőt még apukák is.
Először rendeztünk,
jótékony
céllal
„rögtöntombolát”,
melynek várakozáson felül nagy sikere
volt. A 100 tombolatárgyból a nap végére 12 db maradt, melyet az ifjú foltvarrók
igazságos sorsolással megkaptak ajándékba. Itt
már nem volt „nem nyert” szelvény.
A bevételből a Karitász helyi csoportját támogattuk. A faluban a nagycsaládosokat és egyedül
élő idős lakótársainkat tartós élelmiszercsomaggal látogattuk meg. 39 csomagot készítettünk.
Ifjú foltvarróink meghívást kaptak a veszprémi
Foltvirágok kiállítására, a felújított Városi Művelődési Központba, ahol a foltvarrók dalát énekelték a márkói táncos ruhában. Nagy tapsot és
szép ajándékot kaptak szereplésükért. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk.
Ők fogják tovább vinni a községünk hírnevét és
a varrás szeretetét.
Jó pihenést kívánok mindkét csoport tagjainak.
Január 8-án, pénteken, lesz a következő varróköri foglalkozás, szívesen várunk új érdeklődőket is.
Az ifjú foltvarrókkal január 12-én, kedden találkozunk.
Migray Emődné

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016.

Támogatott pályázók névsora:
„A” típusú pályázat
Farkas Petra
Hartmann Edit
Mária Kristóf
Németh Annamária
Németh Lili
Ozvári Dániel
Péntek Balázs
Szalai Ákos
Vér Eszter

Adventi áhítat
Advent -várakozás az Úr eljövetelére.
Az adventi időszakot nálunk minden évben templomi
koncerttel nyitjuk.
Idén november 29-én került megrendezésre az adventi
koncert a márkói templomban.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen gondolják
úgy, hogy ez a rendezvény nagyszerű alkalom a karácsonyvárásra, az ünnepi ráhangolódásra, hogy lassítsunk a mindennapok erőltetett menetén.
Nagyszerű előadók hangjától zengett a templom ezen a
délutánon, a Bándi Nemzetiségi Dalkör nyitotta a műsort, majd a Dózsa György Általános Iskola 6. osztályos tanulói Christkindl előadása következett, és végül,
de nem utolsó sorban a Márkói Német Nemzetiségi
Énekkar hangja töltötte be a nagyszerű akusztikájú
templomot.
Az énekek között a Márkói Kamara TehátRum tagjai
versekkel színesítették az előadást.
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.
Enyingi Mihály kerámia bögréi fantasztikus melegséget
árasztottak, nem csak azért, mert kívülről melengették a
kezünket, hanem mert a bennü lévő illatos folyadékot is
melegen tartották. Lelkünket pedig a beszélgetések melegsége tartotta éberen.
LEGYEN MINDENKINEK ÁLDOTT
A VÁRAKOZÁS ÉS A KARÁCSONY!
Zsarkó Piroska
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dálhatták, illetve az alkotás folyamatába is betekintést nyerhettek a kíváncsi szemek.
Emellett további, adventi témájú kézműves foglalkozásokkal is vártuk a gyerekeket. A lelkes résztvevők a mézeskalácsok formázásában, díszítésében és
szép karácsonyi, adventi üvegmatricák festésével
foglalatoskodtak.
A rendezvényre nagy örömünkre nagyon sokan látogattak el. Reméljük, mindenki szép élményekkel
és egy kellemes délután emlékével tért haza.

Adventi játszóház
Karitász vásár
Márkófolt Varrókör kiállítása

Köszönjük a szervezőtársaknak, kiállítóknak, segítőknek, valamint a résztvevőknek, hogy munkájukkal és jelenlétükkel szebbé varázsolták az idei adventi időszak első márkói rendezvényét.
Az idei évben első ízben nagy szabású, komplex
programot tartottunk az adventi időszak első hétvégéjén. A Kulturális Központ nagytermében a 11
éves Márkófolt Varrókör Egyesület hagyományos,
játszóházzal, tombolával és a márkói karitász csoport támogatására szervezett vásárral egybekötött
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A paravánokon kiállított, szebbnél szebb képek, táskák és
egyéb gyönyörű alkotások mellett a Tátrai Ferenc
által készített, érdekes, színes virágokat is megcso-

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS HÁZHOZ MEGY
A „VKSZ „ Zrt. és leányvállalata, a „VHK” Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését tervezi 2016. január 1-től.
A fenti szolgáltatás a lakosság számára térítésmentesen vehető igénybe, a közszolgáltatási díj nem változik.
A további részletekkel kapcsolatban hamarosan szórólapokon ill. plakátokon adunk tájékoztatást.

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete
A december 16-án, szerdán tartott ünnepi összejövetelünk nagyon jó hangulatban, kellemesen zajlott. A rendezvényről részletes, képes beszámolót a következő számunkban közlünk.

Keresek eladó,
jó állapotú családi házat
Márkón!
Tel: 30-620-2927

Január 6-án 16 órai kezdettel tartjuk következő összejövetelünket, melyre szeretettel várjuk régi és új tagjainkat.
MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
Egyesület elnöksége
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Mikulásünnepség
December 4-én az ünnepi díszbe öltözött Kulturális Központba ellátogatott a Mikulás. Az ünnep-

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda
8441 Márkó, Kálvária u.6.
Tel.: 88/271-486
E-mail: ovoda@marko.hu

Zökkenőmentesen lezajlott az óvoda épületének
szigetelése és a nyílászárók cseréje. Tisztelettel
megköszönjük minden szülő segítségét, megértését és türelmét, amivel a megváltozott körülmények között támogatták a munkálatok elvégzését!

ség a Gézamalac gyermekzenekar vidám zenés
előadásával kezdődött. Ezután az ovisok télapós
énekekkel és versekkel várták a Mikulást, aki hamarosan megérkezett krampuszaival. A kicsik
izgatottan vették át a nekik szánt csomagot, mely

A Levendula Kávézó és Fagyizó által a nyár folyamán gyűjtött adományokból, a Bogyó és
Babóca könyvsorozat kilenc példányával gazdagítottuk óvodánk könyvkészletét.
Köszönet a Levendula Kávézónak a fáradozásért
és minden kedves adományozónak a felajánlásért!
Áldott Békés Ünnepeket Kívánunk!

Fenyvesi Andrea
intézményvezető

sok finomsággal volt tele. Köszönjük a résztvevők
közreműködését, és reméljük jövőre is hasonló
örömet tudunk szerezni a gyermekeknek.

EMLÉKLAP
Szeretettel köszöntjük falunk
novemberben/decemberben született
új kis lakóját:

Levendula kávézó részére

Schumacher Zsombor
Schumacher Borka

Köszönet a
Bogyó és Babóca
könyvsorozatért

Gratulálunk a szülőknek és sok örömet
kívánunk az egész családnak!

2015.szeptember
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Lesznek
segítőik,
testvérek,
szülők,
akik pár házzal előrébb fognak járni, és
becsöngetnek, de ők
nem mennek be. Köszönetképpen bármit
elfogadnak
(gyümölcsöt, édességet, stb. nem az
érték a mérték).

Eljött a nap
„Eljött a nap, amit várva vártunk,
az égen csillagfény ragyog...”
(Pohárnok Jenő)

Ismét eljött a karácsony sokunk örömére. Ez az ünnep is sokat jelent, kinek ezt, kinek azt. Nagy-nagy
készülődés előzi meg az ünnepet. A Német Nemzetiségi Önkormányzat is így volt ezzel. Az ünnepi készülődés már régen elkezdődött. A 1945 előtti viseletbe öltöztettünk négy babát, melyek első nyilvános
bemutatása kicsit megelőzte az eredetileg tervezett
alkalmat, mivel november 20-án a Nemzeti Művelődési Intézet Márkón szervezett értéktári rendezvényen is bemutattuk őket. Jelenleg Magyarpolányban
vesznek részt a 7. Christkindli vándorkiállításon. A
kis babák mellett két normál méretű ruha, kirakati
bábukra öltöztetve is bemutatásra került. (Ez a kiállítás sokak számára már ismerős, hiszen tavaly Márkon volt a házigazdája. A kezdeményezés hét település összefogásával, hat évvel ezelőtt indult útjára.)
Ahhoz, hogy a kiállítás ezekkel a babákkal megvalósulhasson, nagy összefogásra volt szükség. Az eredeti fazonok felkutatása, alapruhák varrása, díszítése, kiegészítő kellékek elkészítése, sok-sok órát vett
igénybe és szorgos, ügyes női kezekre volt szükség.
Kik is voltak ők? Dodog Bernadett, Enyingi Judit,
Hartmann Antalné, Laknerné Léber Katalin, Migray
Emődné, Pál Gyuláné és Véber Gáborné. Cziráki
Dóra a nagy babák kifestését készítette. Ezúton is
szeretnék megköszönni a közreműködőknek a gyönyörű munkát. Reméljük, hogy sokáig gyönyörködhetünk alkotásukban. Köszönjük szépen.

Tervezett útvonal:
I. csoport
Vadvirág utca, Kőhát utca, Petőfi u páros o. a 8-as
számig, Padányi Biró Márton tér, Petőfi u. páros oldal temetőig, Petőfi u. páratlan oldal a temetőtől felfelé, Vasút u. Bakonyi utca, Mesteri u.
II. csoport
Hársfa u. végétől lefelé indulva, Orgona u. a vasút
felől indulva lefelé, Jázmin u. Viola u /sorházak/
Búzavirág u. Pipacs u. Ibolya u. Kálvária u. a végétől visszafelé, Rózsafa u.
A csoportok reggel 8 órakor indulnak.
Sajnos ezt a hagyományt is egyre nehezebb fenntartani. Szeretnénk, ha sokáig megmaradna, de ez csak
a lakókkal közösen valósítható meg. Megpróbálunk
mindent megtenni annak érdekében, hogy e népszokás mindenkinek olyan örömet okozzon, amilyen
örömteli várakozással a résztvevők készülnek rá.
Szeretném megköszönni a lányoknak, hogy vállalták
ezt a sok gyakorlással járó feladatot és a fárasztó
munkát, ami még ezután vár rájuk, a szülőknek a
támogatást és nem utolsó sorban Pál Gyuláné Szabó
Erzsébetnek az odafigyelést és a lelkes felkészítést.
Szeretetben Gazdag és Boldog Karácsonyt, és mivel az újévig már nem készül Márkói Tükör, Mindenkinek Jó Egészséget és Sikerekben Gazdag
Boldog Újévet kívánok a Már kói Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében.

A másik, karácsonnyal összefüggő hagyomány a
Christkindli járás. Ebben szeretném a lakosság segítségét és támogatását kérni. A lányok már hónapok
óta készülnek az alkalomra. Idén is két csoport indul
öt-öt fővel, és járják a falut házról házra. Kérek mindenkit, hogy segítsék a lányok munkáját azzal, hogy
ha be kívánják engedni az örömhírt hozókat, figyeljék őket, merre
járnak, hogy hamar bejuthassanak, ne kelljen
hosszan várakozniuk a kapuban.

Szabó Gyula képviselő
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RECEPTÖTLET

MÁRKÓI NAPTÁR

Mézeskalács
Örömmel tudatjuk a tisztelt lakótársakkal, hogy
a 2016. évi márkói falinaptár elkészült. A naptár
különlegessége, hogy a benne szereplő fényképek
fotópályázat keretében, helyi lakosok által készültek. A napárban megjelentetett fotók beküldői: Fehér Angéla, Halmos Ferenc, Jankovics
Zoltán, Kalamász Éva, Kovács Zoltán, Nagy Alexandra, Szabó Ivett, Tál Fatime és Véber Gábor.
Kiemelkedő munkájukat ezúton köszönjük és egy
-egy naptárral jutalmazzuk.
A naptárak megvásárolhatók 700,- Ft/db
(beszerzési) áron az önkormányzatnál, a könyvtárban és az óvodában.

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

További információ: Tel.: 06-30/830-6477
E-mail: muvelodes.marko@gmail.com
Volkswagen kisbusz megy az úton, megállítja a rendőr:
- Gratulálok, a hónapban Ön az első, aki nem követett el szabálysértést! Ötvenezer forint jutalmat kap a
rendőrségtől!
- Ááh, kösz.
- Csak úgy kiváncsiságból, mire költi majd?
- Azt hiszem leteszem a jogsit.
Az anyósülésről megszólal a feleség:
- Ááá, biztos úr, ne is figyeljen az uramra, kicsit félrebeszél, ha iszik.
A süket anyós megszólal a hátsó ülésről:
- Ez egy rendőr? Mondtam, hogy nem a lopott kocsival kellett volna jönni!
Ekkor egy felettébb gyanús külsejű,
turbános, szakadt férfi száll ki a csomagtartóból:
- Na, akkor ez itten már a határ?

***

„...Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek! …”
/Wass Albert/

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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