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XXII. évfolyam 2. szám                                2015. február 

 
 

H I R E K 
  

Márkó Község Önkormányzat képviselő-

testülete 2015. február 11-én tartott ülésén 

megtárgyalta és elfogadta településünk 2015. 

évi költségvetését.  

 

A testület elfogadta a Helyi Építési 

Szabályzat módosítását, és megbízta Németh 

Ferenc településtervező mérnök urat a 

szükséges munkálatok elvégzésével.  

 

A régi 8-as főútról az iparterületre vezető út 

kiszélesítésének kérdése már év eleje óta 

napirenden van. A kivitelezés megkezdéséhez 

szükséges egyeztetések megtörténtek, a 

műszaki és földhivatali ügyintézés 

folyamatban van.  

 

A Kulturális Központ színpad mögötti 

részének kiépítése megkezdődött. Az államtól  

 

 

 

kapott konszolidációs támogatást az eddigi 

munkálatokhoz felhasználtuk, így a további 

fejlesztésekhez szükséges anyagi feltételeket 

az önkormányzat a lehetőségeknek 

megfelelően a saját költségvetéséből 

biztosítja. A testület a csatorna-, víz- és fűtés 

kialakítására elfogadta a legkedvezőbb 

árajánlatokat (összesen 1,5 millió Ft 

összegben), és megbízta a polgármestert a 

munkálatok előkészítésével. 

 

A Viola utcai járdaépítést előre láthatólag 

márciusban megkezdjük. 

 

 

Tisztelettel: 

Hartmann Antal 

polgármester 

 

 

* * * 
 

 

Kérjük, támogassa a márkói civil szervezeteket adója 1 %-val! 
  

Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19 

Márkó Fejlesztéséért Alapítvány adószáma: 19259855-1-19 

Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19  

Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19 

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület adószáma: 18285044-1-19 

Márkói Kamara TehátRum Egyesület adószáma: 18034886-1-19 

Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesület adószáma: 18928592-1-19 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete adószáma: 18336982-1-19 

Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület adószáma: 19383406-1-19 

 

Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük! 

 
 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 
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* * * 

Civil szervezetek figyelmébe… 

Ezúton tájékoztatjuk a helyi civil szervezeteket, hogy információink szerint a kormány az idei 

évben kiemelt figyelmet fordít a civil szektor támogatására. A média tájékoztatása szerint jelentősen 

megnövelik a pályázatok által elnyerhető támogatási összegeket.  

Kérjük ezért a településünkön működő civil szervezeteket, hogy kísérjék figyelemmel a pályázati 

lehetőségeket, és nyújtsanak be  pályázatokat, saját fejlődésük és falunk érdekében. 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

 
Az „Erzsébet” pályázaton meghirdetett 

nyugdíjasok kedvezményes üdülési 

lehetősége sajnos azon nyugdíjasok számára 

nem volt elérhető, akik a tavalyi évben 

részesültek ilyen támogatásban. 

 

Meghívó 
 

A Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
meghívja Tagjait 2015.03.04-én 16 órakor 

tartandó közgyűlésére. 

 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Beszámoló a 2014-es év 

gazdálkodásáról. 

Előadók: Kovács Józsefné elnök. 

Szivák Alajosné pénztáros 

2. Kirándulásra javaslattétel. 

Előadó: Kovács Józsefné 

Szeretettel várunk minden tagunkat! 

Ezúton is szeretnénk kérni az adózók 

támogatását adójuk 1%-ának felajánlásával! 

Adószámunk: 18336982-1-19 

Elnökség 

 

Tisztelt Márkóiak! 
 

A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 

adóhatósága áttekintette a márkói adótartozásokat, 

mely során megállapította, hogy az adófizetési 

morál romlott a településen. 

Mindannyiunk érdeke, hogy az adótartozások 

befizetése megtörténjen, hiszen ez nagy 

mértékben függvénye a település további 

fejlődésének. 

 

Felhívom ezért az adózók, illetve hosszú ideje 

jelentős adótartozást felhalmozók figyelmét arra, 

hogy az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. 

törvény 55/B. § szerint: 

 

„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és 

gépjárműadó vonatkozásában a százezer, - 

magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot 

elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló 

adótartozással rendelkező adózó nevét 

(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, 

adóazonosító számát és az adótartozás összegét a 

helyben szokásos módon közzéteheti. „ 

 

Az előzőekben írtak elkerülése végett, kérjük, 

hogy minden érintett rendezze adótartozását! 

 

 

Tisztelettel:  

    Láng Zsanett 

  jegyző 

 

Ebnyilvántartás 
Tisztelt Lakosság! 

 

Ezúton köszönjük az eddigi együttműködésüket a márkói ingatlanokon tartott ebek nyilvántartásának 

elősegítésében. Kérjük, hogy a további változásokat is folyamatosan legyenek kedvesek bejelenteni a 

Márkó Közös Önkormányzati Hivatalnál! 
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Tisztelt Hölgyek! 

Jungné Kaibás Ágota védőnő vagyok.  

Szeretném megkérni Önöket, hogy olvassák 

el a következő sorokat! 

 

„Új stratégia a daganatos betegségek 

megelőzésében:  

Közel viszi a lakossághoz a szűréseket az 

ÁNTSZ. A rosszindulatú, daganatos 

megbetegedések visszaszorításában kiemelt 

szerepet játszó, szervezett lakossági 

szűrővizsgálatok megújítására indított 

programot az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi 

Hivatala. A következő hónapokban védőnők 

bevonásával országszerte közel ezer 

kistelepülésen válik elérhetővé a 

méhnyakszűrés. 

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 

2013. július 1-én indította útjára azt a projektet, 

amelynek egyik célja a védőnői méhnyakszűrés 

országos kiterjesztése. Lényege, hogy a 

védőnők egy képzést követően önállóan 

végezhetnek méhnyakszűrést a védőnői 

tanácsadókban. Az ÁNTSZ a program 

keretében elsősorban olyan védőnők 

jelentkezését várta, akik 5 ezer főnél kisebb 

lélekszámú településen dolgoznak. Így olyanok 

számára válik helyben elérhetővé a 

méhnyakszűrés, akiknek ehhez korábban 

távolabb kellett utazniuk. 

A szűrést végző védőnők a projekt indulása óta 

17 ezer nővel vették fel a kapcsolatot és több 

mint 4100 szűrést végeztek el. 

Fontos kiemelni, hogy a méhnyakszűrési 

program keretében elvégzett vizsgálatok nem 

járnak fájdalommal, egyszerűen elvégezhetők. 

Az ÁNTSZ kéri, és egyben biztatja azokat, akik 

meghívó levelet kapnak, hogy éljenek a 

felkínált ingyenes szűrés lehetőségével!” 

A méhnyakszűrést népszerűsítő, a „Három 

nő” c. film szabadon megosztható: 

http://youtu.be/RbYhRUudH0k  

A fent leírt programhoz csatlakozva, lehetősége 

nyílik Márkó, Bánd és Hárskút női 

lakosságának is, hogy igénybe vegye a szűrést. 

Első lépésként azokat kérem, akik behívó 

levelet kaptak, hogy keressenek bátran, hogy 

személyes találkozás alkalmával tudjuk 

megbeszélni a további lehetőségeket. Nyilván 

lesznek olyanok, akik rendszeresen járnak 

nőgyógyászhoz vizsgálatokra. Ezt majd az 

egyéni beszélgetések alkalmával egyeztetjük, 

mert nekem a visszajelzéseket az ÁNTSZ 

programjába rögzítenem kell. Aki nem kap 

február, március hónapban névre szóló levelet, 

de érdekelné a szűrés lehetősége, az kérem, 

jelezzen felém. 

További kérdéseikkel váron Önöket az alábbi 

elérhetőségeken. Tel:30/868-5618, 

email:vedono@marko.hu, vagy személyesen a 

védőnői tanácsadóban: Márkó Petőfi u. 59. 

Jungné Kaibás Ágota 

 

* * * 
 

 

 

 

 

Kihelyezés időpontja: 2015. április 21-22. 

Elszállítás kezdetének időpontja: 2015. április 23. 

 

Nem helyezhető ki építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, 

vegyszer), kerti hulladék, gumiabroncs 

 

http://youtu.be/RbYhRUudH0k
mailto:vedono@marko.hu
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Farsang 
 

A farsangi időszak rövidsége, illetve a környékbeli hasonló jellegű 

rendezvények sokasága miatt az idei évben viszonylag korán tartottuk a 

márkói farsangot. Január 31-én délután 3 órától sorra érkeztek a szebbnél 

szebb jelmezekbe öltözött apróságok a Kulturális Központ nagytermébe, 

ahol Cziráki Dóri arcfestéssel, a szervezők pedig vidám zenével várták 

őket.  

Hamarosan megkezdődött a várva várt interaktív mese Kisteleki Zoltán 

előadásában. Az óvodások által 

már jól ismert színész ezúttal a 

Három kismalac című mesét játszotta el a 

gyermekekkel közösen. A mesejátékot a jelmezverseny 

követte összesen 21 egyéni és páros résztvevővel. 

Rendkívül kreatív és ötletes jelmezeket láthattunk a 

színpadon, ahova még a legkisebbek is bátran vonultak 

fel.  

Ezután a tombolasorsolás következett, amely során 

senki nem maradhatott ajándék nélkül. A rendezvényt 

vidám, zenés játékokkal és táncos bulival zártuk. 

Reméljük, mindenki jól érezte magát! 

 

* * * 
 

Ovibál 
 

A szülői munkaközösség az óvodával karöltve 

idén is bált szervezett a Márkói Német 

Nemzetiségi Óvoda javára. Szakítottunk a 

korábbi hagyományokkal és ebben az évben 

először, műsorral vártuk a vendégeket. A 

Senkiföldje zenekar koncertje nyitotta a 

rendezvényt, majd a Márkói Kamara 

TehátRum szórakoztatta bohókás előadásával a 

közönséget, végül a Free Dance tánccsoport 

lépett színpadra.  

A program kellően megalapozta az est 

hátralévő részének hangulatát, ahol a Summer Band zenéjére rophattuk. Az elmúlt négy-öt évben 

nem látott számmal érkeztek a mulatni vágyók, így hamar megtelt a közösségi terem. A meglepetés 

műsorra, mellyel az óvoda dolgozói lelkesen készültek, éjfél előtt került sor. Ezután hamarosan a 

tombolasorsolás következett, melyhez a falu 

lakosságától rengeteg felajánlás érkezett.  A 

bál további része nagyon jó hangulatban, 

ismét tánccal telt hajnalig. 

A bál bevételének felhasználásáról a szülői 

munkaközösséggel való egyeztetés során 

döntünk.  

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen 

módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez, 

és támogatásával segítette az óvodások 

környezetének további fejlesztését! 

Fenyvesi Andrea 

Óvodavezető 



 5 
 

 

 

Forraltbor főző verseny és Téltemető 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2015. február 28-án, 15 órai 

kezdettel a Kulturális Központ előtt, illetve a nagyteremben tartandó 

FORRALTBOR FŐZŐ VERSENYRE,  

17 órától a hagyományőrző TÉLTEMETŐ PROGRAMRA 

és az azt követő TÁNCHÁZBA 

a programban közreműködik a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes  

Zenél: Mészáros Zenekar 

A táncházat vezeti: Szabó Sándor 

 

A forraltbor főző versenyre február 25-ig lehet jelentkezni az alábbi elérhetőségeken: 

Polányiné Lénárt Katalin: Tel.: 0630/830-6477, E-mail: katalinlenart@yahoo.de 

A főzéshez a tűzrakó helyeket és a száraz tűzifát az önkormányzat biztosítja, a többi 

hozzávalóról mindenki egyénileg gondoskodik. 
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* * * 

 

  

   

Benzines kerti kapálógép eladó. Ára: 30.000,- Ft.  

Ipari árammal működő körfűrész 30m gumis kábellel eladó. Irányár: 50.000,- Ft  

 Érdeklődni: telefonon: 0688/271-040 vagy személyesen: Márkó, Rózsafa u. 5.   

 

figyelem! 

 

 

 

 

 
 

 

Márkói Tükör 

Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

 
 

Vállalok: Szobafestést-mázolást 

               -Tapétázást 

               -Parkettázást 

               -Épületek hőszigetelését 

               -Takarítást 
 

 

 

 

Érd:  Bere Károly építési vállalkozó 

       8441Márkó, Mesteri utca 5. 

Tel.: 88/271-478 

Mobil: 06-30/8595-024,    06-70/436-3801 
 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

