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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 

Márkói Kamara TehátRum adószáma: 18034886-1-19 

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

Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19 

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

 
Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük! 

 
* * * 
 

F e l h í v á s 
 
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2013. február 17-én, vasárnap 9-11 óráig az eboltáshoz 
hasonló „tömeges chipelést” szervezünk Márkón az új óvodánál. Kérjük a tulajdonosokat, hogy a 
gazda és a kutya pontos adatait, valamint a gazda telefonos elérhetőségét is tartalmazó oltási könyvet 
feltétlenül hozzák magukkal.  
A chipelés költsége 4.000,- Ft. A beavatkozás kizárólag érvényes veszettség elleni oltással (1 éven 
belül) rendelkező kutyán végezhető el.  
 
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.  
 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 



Meghívó 
Tisztelt Lakosság! 

 
Tisztelettel meghívom, 2013. február 12-én, kedden 17 óra 30 perckor Márkón a Hivatal melletti 
épületben tartandó közös képviselő-testületi ülésre. 
 
Napirendek a Márkói képviselő testületi ülésre: 
 

1. Tájékoztatás az előző testületi ülés óta történtekről 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
2. A Márkói Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
Előadó: Csóka Imréné 
3. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 
4. Régi óvoda épületének értékesítési lehetősége 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
5. Tájékoztatás a DRV kútfúrási szándékáról 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
6. Tájékoztatás a napelemes pályázatról 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
7. A 71/2012. (X.30) számú határozat visszavonása 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 
8. Viola utca és a 8313.számú út útcsatlakozása 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
9. Segélyek 

       
Tisztelettel:  

         Hartmann Antal 
            polgármester         

 

* * * 
 

A Nyugdíjas Klub hírei 
 
Végre megkaptuk a Veszprémi Törvényszék jogerős határozatát, miszerint az egyesület bírósági 
nyilvántartásba került 3390-es számon. 
Ezentúl a szervezet hivatalos neve: Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 
Székhelye: 8441 Márkó, Kálvária utca 6. 
 
Még egyszer köszönetet mondunk Madarászné Dr. Ifjú Bernadettnek az alapszabály megalkotása és 
az egész eljárási folyamat során nyújtott segítségéért. 
 
Január 9-én tartottuk a 2012. év búcsúztatóját lilahagymás zsíros kenyér, forralt bor és sütemény 
mellett. Jól éreztük magunkat, a hangulatról Nádasi Elemér harmonikás gondoskodott. 
 
A következő összejövetelünket február 6-án, 16 órakor tartjuk (az iskola épületében), amely egyben 
az idei év első taggyűlése lesz! 
Napirendi pontok: 

- beszámoló a 2012. év gazdálkodásáról (Szivák Alajosné) 
- pénzgazdálkodási szabályzat elfogadása 
- egyéb ügyek 

Minden egyesületi tag megjelenésére feltétlenül számítunk! 
Szeretettel várjuk minden nyugdíjas jelentkezését, aki szeretne belépni egyesületünkbe! 

 
Nyugdíjas Klub vezetősége 



Másfél tonna szeretet 
 

A Szent Márk karitász csoport 2012. évi tevékenysége 
 
Csoportunk a tavalyi évben is igyekezett lehetőségeihez mérten segíteni 
településünk nehéz körülmények között élő családjain.  
Az első templomi gyűjtés nagyböjt folyamán volt. A hívek adományaiból és a 
Veszprém Főegyházmegyei Karitász segítségével közel 300 kg tartós élelmiszert 
(lisztet, cukrot, rizst, olajat, krumplit, tésztát, konzerveket) tudtunk szétosztani 
március végén.   
 
Szeptemberben  a tanévkezdés megkönnyítésére 50 ezer forint értékben vásárlási 
utalványt osztottunk szét iskolás gyerekeket nevelő családok részére.  

2011-től Márkón karitász csoportunk végzi az EU Élelmiszersegély Program által szervezett 
segélyezést. Ennek keretében 600 kg tartós élelmiszert és 500 liter tejet juttattunk a családoknak. Az 
adományokat kamionokkal szállítják Nemesvámosra és a csoportoknak onnan kell eljuttatni saját 
településükre. Köszönetet mondunk az Ernyei családnak, akik a szállításban segítségünkre voltak 
idén és a tavalyi évben is.   
 
Az év során, novemberben Szent Erzsébet (a szolgáló szeretet szentje) ünnepén tartottunk második 
alkalommal gyűjtést a templomban. Ekkor a hívek jótékony szeretetéből ismét nagyon sok adomány 
gyűlt össze, melyet karácsony előtt osztottunk szét a családoknak.  
 „Amíg van valakinek egy darab kenyere, gazdag, mert felébe törheti. Amíg van valakinek két 
ruhadarabja, van mit megosztania azzal, kinek nincsen. Amíg egy kis zug födele véd valakit az idő 
viszontagságai ellen, hajlékot adhat a hajléktalannak. Ma jelentősége van a fillérnek is.” 
    (Serédi Jusztínián bíboros, 1932) 
 
Ezek a gondolatok ma is rendkívül aktuálisak. A segítés a kereszténység hitvallása, és akkor 
gyakoroljuk jól, ha mindig megtesszük azt, amit adott helyzetben a lehetőségeink megengednek. A 
segítés önmagunk háttérbe helyezése. Életünknek nem lehet egyetlen célja az, hogy mi magunk 
boldogok legyünk. El kell jutnunk arra a felismerésre, amit Szent Erzsébet tanított: ha boldogok 
akartok lenni, tegyetek boldoggá másokat. 
Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösen segíteni tudtunk a rászorulókon. Isten 
bőséges áldása kísérje életük minden napját az új esztendőben.  
 

                                                                        Kissné Cservenyák Judit 
Szent Márk karitász csoport 

 
 

* * * 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 
 

2013. február 6-án  8:00-12:00, 12:30-17:30 
és 2013. február 7-én  8:00-10:00 

 
TÜDŐSZŰRÉS 

 
lesz az ÚJ ÓVODÁNÁL. 

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időben 
történő felismerésére. 

Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, 
akiről egy éven belül nem készült mellkasfelvétel. 

A szűrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazoló igazolvánnyal kell jelentkezni. 
Panasz nélkül is lehet beteg! 

 



 

Érdeklődni és árusnak jelentkezni március 4-ig lehet a következő elérhetőségeken: 
Bere Viktória: bereviktoria@freemail.hu, Tel.: 20/9195‐195 

Polányiné Lénárt Katalin: katalinlenart@yahoo.de, Tel.: 30/830‐6477 
 

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


