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Márkói Tükör  
 

 

 

 

 

 

MMárkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

XX. évfolyam 8. szám                                                         2013. július 

HÍREK 
 

Tűzgyújtási tilalom! 
 

Magyarország erdeiben a rendkí-
vül gyors felmelegedés, a kániku-
lai meleg és a csapadékmentes 
időjárás miatt fokozott tűzve-
szély alakult ki, ezért a vidékfej-
lesztési miniszter az erdőkre és 
fásításokra, valamint az erdők és 
fásítások határától számított két-
száz méteren belüli területre júli-
us 22-én átmeneti időszakra álta-
lános tűzgyújtási tilalmat rendelt 
el. 
 
A fenti időponttól kezdődően tilos 
a tűzgyújtás a felsorolt területeken 
a kijelölt tűzrakó helyeken is, vala-
mint a közút- és vasút menti fásítá-
sokban, beleértve a parlag és gaz-
égetést is. 
 
A miniszter felhívja az erdőben 
kirándulók, a mezőgazdasági terü-
leteken dolgozók, valamint a köz-
úton és vasúton utazók figyelmét, 
hogy égő cigarettát ne dobjanak el, 
azt minden esetben oltsák el. Aki a 
tűzvédelmi rendelkezéseket meg-
szegi, erdővédelmi bírsággal sújt-
ható. 
 
 Az elrendelt tűzgyújtási tilalom 
visszavonásig érvényes. 

 

Földtulajdonosok figyelem! 
 

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adategyeztetési és 
tagdíjbevallási időszaka. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara min-
den tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. 
Az adategyeztetést  és önbevallást a kamarai bevallás honlapján 
elérhető www.bevallasnak.hu felületen kell elvégezni. Amennyiben 
Önt a törvény nem kötelezi a tagságra, úgy a fent említett felület 
üzenetküldőjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését, nem 
kell bevallást tennie.  
 
Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013. július 31. 
 
Amennyiben nincs módja Internet elérésen keresztül bevallásának 
elkészítésére, úgy keresse fel személyesen területi igazgatóságunkat 
vagy tanácsadói irodáinkat! A tagdíj önbevalló lapot aláírva a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságára is el  kell 
juttatni.  
 
A területi befizetés határideje: 2013. augusztus 31. 
 
A tagdíjbefizetés két  módja:  
● Átutalással a következő számlaszámra: 11749008-20190244. 
● Vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

területi igazgatóságán vehet át, vagy a kamarai tanácsadójától 
kérheti.  

 
Mind átutalásnál, mind a csekknél a közlemény rovatban a kama-
rai nyilvántartási számot fel kell tüntetni! 
 
Kérdése esetén forduljon bizalommal a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara területi igazgatóságához vagy tanácsadói irodájához! 
 
Köszönjük tagjaink megtisztelő együttműködését! 
 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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           A legfontosabb lakossági magatartási szabályok  
kánikula esetén 

 
 

● Keressen védelmet nyújtó épületet, semmiképpen ne maradjon kint sokáig a szabadban. Ha mégis el-
kerülhetetlen, figyeljen a megfelelő folyadékfogyasztásra és időnként keressen árnyékot. 

 
● A nagy meleg fokozza az izzadást, előidézve ezzel a nagymértékű folyadék- és ásványianyag vesz-

tést. Figyeljen arra, hogy gyermeke(i) és az Önnel, illetve környezetében élő idősek is fogyassza-
nak kellő mennyiségű folyadékot. Kerülje a magas cukor-, koffein-, alkoholtartalmú italok fogyasz-
tását. 

 
● Sokszor hangoztatott, ennek ellenére még ma is sokak számára egy legyintéssel elintézett tanács, 

hogy hőség idején, aki teheti délelőtt 10 óra és délután 3 között ne menjen a tűző napra. Amennyi-
ben ez mégis elkerülhetetlen, óvja a bőrét és szemét a nap káros sugarai ellen. 

 
● Ne sétáltasson a hőségben kisbabát, a lakás szellőztetését is többnyire éjszaka, illetve a kora reggeli 

órákban oldja meg. Ha lehetősége van rá és szervezete is bírja, használjon ventillátort, légkondicioná-
lót. 

 
● Amennyiben érzékeny az időjárási frontokra, fordítson különös figyelmet egészségi állapota válto-

zásaira, a rendszeresen szedett gyógyszerek beszerzésére. 
 
● Lehetőség szerint öltözzön szellősen, kényelmes, természetes alapanyagú ruhákat viselve. 
 
● Ha autóval indul útra, vigyen magával kellő mennyiségű folyadékot, amennyiben gépjárműve lég-

kondicionálóval felszerelt használja azt. Tartsa szem előtt, hogy a légkondicionáló használata növeli a 
gépjármű fogyasztását, csökkentheti a motor teljesítőképességét. Használat előtt célszerű a felmelege-
dett utasteret kiszellőztetni, s csak ezután működtetni a légkondicionálót. Fő elv a fokozatosság. 

 
● Senkit ne hagyjon lezárt kocsiban a tűző napon!!! Felnőttet se, gyermeket se, de kedvenc hobbiálla-

tot sem. Ugyancsak fontos, hogy hajtógázas spray-ket, öngyújtót ne hagyjon úgy a kocsiban, hogy 
érje a nap, mert azok is tüzet okozhatnak. 

 
● Ha tűz keletkezik, tüzet észlel, azonnal értesítse a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon. 
 
● A bevezetett tűzgyújtási és a locsolási tilalmat következetesen tartsa be, és erre figyelmeztessen 

másokat is.  
 
● Fürdőzés közben soha ne ugorjon felhevült testtel a hideg vízbe. 
 
● Gondoskodjon a háziállatok és a szabadon tartott állatok friss ivóvízzel történő ellátásáról is. 
 
● Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat! 
 
● Bízzon azokban, akik felkészültek a védelmére! 
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Peca Palánták napközije 
 

A márkói Blinker Horgászegyesület immár hete-
dik alkalommal megrendezte a horgásznapközit 
2013.07.01-07.05. között, segítve ezzel a szülők-
nek a gyerekek nyári elhelyezését. Étkezést az 
Egyesület biztosította, hozzájárult Egyed Paula, 
Ernyei Istvánné és Márkó Község Önkormány-
zata is. A helyszínt az Ernyei család biztosította a 
Reál-M Kft. irodahelyiségében, amelyet nagyon 
köszönünk. 
 
A napköziben 24 gyermek vett részt és az ifi kor-
osztályból is csatlakoztak segítőként fiatalok. A 

horgászati alapismeretek mellett a Napló védett sorozatához csatlakozva, idén a természetvédelem is ki-
emelt jelentőséget kapott. 
 
A horgászati alapismereteket Rózsa Lászlótól, Lichtenstein Györgytől és Dr. Táncsics Aladártól sajátít-
hatták el. Göci György, a Balatonalmádi Vízimúzeum vezetője horgász élményeiről beszélt a gyerekek-
nek. Vojts Antal megismertette őket Márkó történelmével. Izgalmas előadással lepte meg őket Somlai Szi-
lárd, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási szakreferense.  
 
A tőle hallottak a gyakorlatban is meg-
szemlélhették, amikor Halimbára kirán-
dultak, ahol Paksa Milán középiskolai 
tanár, okleveles geo-túravezető, majd 
három órás túrára vitte a gyermekeket. A 
túrán megnéztek különböző ősmaradvá-
nyokat, tengeri sünöket kerestek kőzetek-
ben, megismerkedtek különféle védett- 
és gyógynövényekkel. Ez utóbbiakról 
egy-két gyakorlati tudnivalót is elsajátí-
tottak, az erdőben madárhangokat figyel-
gettek.  
 
A napköziből természetesen a horgászat 
sem hiányozhatott, több tavon is kipróbálhatták a tanultakat három napon át. A napközi befejeztével a gye-
rekek horgászbotot, oklevelet és állami horgászjegyet kaptak. 
 
Köszönjük a szervezők, rendezők és támogatók a segítségét. 
 

Lichtenstein Györgyné 
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Márkói Falunap 

MÁRKÓ 

KVÍZ 

Támogatóink: 

Délelőtti programok: 
8.00-12.00 Utcafoci bajnokság a  focipályán 
8.00-12.00 Főzőverseny  

9.00-12.00 Lufihajtogató bohóc 
9.00-12.00 Póni lovaglás 
12.00-13.30 Ebéd  

 

Délutáni műsor 15 órától 
● Köszöntő – Hartmann Antal polgármester 
● Márkói Nyugdíjas Dalkör 
● Vers 
● Márkói Cserdülő Óvodás Néptánccsoport 
● Sose Bánd Színjátszó Csoport  
● Steixner István Német Nemzetiségi Kórus 
● DÉLELŐTTI VERSENYEK 

EREDMÉNYHIRDETÉSE, OKLEVÉLÁTADÁS  
● Márkói Cserdülő Iskolás Tánccsoport   
● Kaffehr Zsuzsanna  
● Márkói Kamara TehátRum 
● Dávid  
● Márkói Cserdülő Felnőtt Tánccsoport 
● MÁRKÓ KVÍZ EREDMÉNYHIRDETÉS  
 ÉS DÍJKIOSZTÁS 
● FREEDANCE Stúdió 
● Sztárfellépők: 20 órától 
 HALAS ADELAIDA ÉS VASTAG CSABA  

  

Márkó Község Önkormányzata szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját a 2013. 

augusztus 3-án szombaton az új óvodánál 
megrendezendő falunapra. 

Algida Veszprémi Jégkrémgyára 
Enyingi Mihály keramikus  
Ernyei Péter 
Fehér Művek Kft.  
Happ Kft.  
Hartmann Antalné 
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
Lichtenstein Györgyné 
Márkó-Tech Kft. 
Reál-M Kft. 

 
 
 

VKSZ Zrt. 

9.00-12.00 Kézműves foglalkozások és arcfestés  
A PROGRAMOT „A KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS SZOL-

GÁLTATÓ HELY”  
 /MÁRKÓI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR/ SZERVEZI 

Sütizz a 
gyerekekért! 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton szeretnénk kérni, hogy akinek módjában áll, se-
gítse a falunapi rendezvény lebonyolítását székek, aszta-

lok illetve napernyők kölcsönadásával. A szállítást az 
önkormányzat megoldja.  

A felajánlásokat az önkormányzat hivatalában várjuk 
köszönettel! 
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Adománygyűjtés  
a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda javára A támogatásokat 2013. július 29-től augusztus 03-ig várjuk. Köszönetképpen és további adományok reményében házi készítésű süteménnyel, 

frissítővel* várjuk a 2013. augusztus 3-i falunap résztvevőit a programok ideje alatt. 500 Ft felajánlásával tombolasorsoláson vehet részt,  melyen egy 16 szeletes tortát nyerhet.* 
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: Bere Viktória 20/9195-195- Polányiné Lénárt Katalin 30/830-6477 

Süteményt, üdítőitalt a felajánlá-
sok erejéig áll módunkban biztosí-
tani! 

*Köszönjük a Szabadi Szikvíz és a Tini Cukrász-
da felajánlását. 

 
„Amikor a Levendulát tervezgettük, egy olyan családias hangulatú kávézót képzeltünk el, amit a környék 

lakói hamar megismernek, megszeretnek, és úgy tekintenek majd rá, mint otthonuk egy kis darabjára. 
Fiataloknak "szülőmentes" menedék. :) A standard italokon kívül koktél, és cukrászsütemény is kapható 

a kávézóban. Nyáron pedig fagylalttal is bővül a repertoár.” 
 

Nyitva tartás: 
Hétfő - Csütörtök: 14:00 - 22:00 
Péntek - Szombat: 14:00 - 23:30 
Vasárnap: 14:00 - 22:00 
 
 

Mindenkit várunk sok szeretettel!  

Cím: Márkó, Kálvária út. 33. 
Facebook-on is megtalálhatóak vagyunk! 

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

* * * 

 

Tegyünk együtt a legkisebbek óvodai környezetének szebbé tételéért! 


