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Márkói Tükör 

 

 

 

 

 

 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 

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! 

HÍREK 

 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete 

2014. február 3-án megvitatta Márkó 2014. évi 

költségvetését, és elfogadta azt. 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programját 

a testület véleményezte, és különböző észrevéte-

lekkel, valamint településünket érintő kiegészí-

tésekkel elfogadta. 

Márkó—Bánd—Hárskút települések 2014. febru-

ár 5-én tartott közös gyűlésén a testületek megvi-

tatták és jóváhagyták a 3 önkormányzat idei költ-

ségvetését. 

Jelenleg 23 közmunkás dolgozik falunkban.  

Közülük 9-en a szentgáli iskolába járnak tovább-

képzésre. Reméljük, hogy az ott szerzett ismeretei-

ket a későbbiek folyamán a saját és községünk ja-

vára hasznosítani tudják.  

Öt ember a település nyugati határában, a Petőfi 

utca felső szakaszán eredő forrástól egészen a Sé-

dig vízügyi szakemberek bevonásával teljes körű 

meder- és parttisztítást végeznek.  

Kilencen pedig Márkó keleti határában  fekvő 28 

hektáros legelőt tisztítják meg, s ezáltal az egész 

terület államilag támogathatóvá válik (1 hektár kb. 

68.000,- Ft éves bevételt jelent az önkormányzat-

nak). 

    Tisztelettel: 
 

Hartmann Antal 

polgármester 

 

 

Márkón találtak egy OTP Junior paypass bankkár-

tyát. A tulajdonosa jogos igényét igazolva átveheti 

azt az önkormányzatnál. 

 XXI. évfolyam 2. szám                                                      2014. február 
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A Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

augusztus 25-29-ig (5 nap + 4 éjsza-

ka) kirándulást szervez Erdélybe. 

 

A részvétel díj 55.000,- Ft, amely 

tartalmazza az utazást kényelmes 

autóbusszal, a szállást (4 éjszaka) 

reggelivel és bőséges estebéddel, a 

belépődíjakat és az 5 napos idegen-

vezetést. 

 

Részletfizetés lehetséges havi 5.000,- 

forinttól. 

 

Érdeklődés és jelentkezés:  

Kovács Károlyné: 0670/3382-463 

és Kovács Józsefné: 06205907590 

 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

 

Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 

elnökség 

 

 

 

   HIRDETMÉNY 

 

A Hajagi Vadászterület Földtulajdonosi Közössége értesíti a 19-301710 számon bejegyzett – Bánd, Hárs-

kút, Herend, Lókút, Márkó, Pénzesgyőr, Szentgál, Veszprém, Zirc – közigazgatási területeken elhelyez-

kedő vadászterületen földtulajdonnal rendelkező tulajdonosokat, kezelőket, bérlőket, hogy 
 

2014. március 17-én 15 órakor Márkón, a 

Hajag Vidéki Vadásztársaság 

Vadászturisztikai Központ 

8441 Márkó, Petőfi Sándor utca 76. 

alatt található épületben GYŰLÉST 
 

tart, amelyre ezúton meghívjuk. 

 

Napirendi pontok: 1. Képviselői beszámoló az elmúlt év fontosabb eseményeiről 

    2. 2013. évi pénzügyi beszámoló 

    3. 2014. évi pénzügyi tervelőterjesztése 

    4. Vegyes ügyek a felvetett témák alapján 
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Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  

 

Tisztelt Magyarországi Német Honfitársunk! 

 

A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek – így a magyarországi német közös-

ségnek is - első alkalommal lesz lehetőségük saját jogon országgyűlési képviselőt juttatni a Parla-

mentbe!  

A választási törvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára teszi lehetővé a né-

met nemzetiségi lista állítását, képviselőnket pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai 

választhatjuk meg. Ehhez - a választást megelőző 15. napig - kérnünk kell a német nemzetiségi névjegy-

zékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően. A nemzetiségi név-

jegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen választásra szól. Aki tehát már most nyilvántartásba 

veteti magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi önkormányzati vá-

lasztásokra már nem kell külön kérnie a felvételét a névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegy-

zékben marad, amíg törlését nem kéri abból. A kérelem nyomtatványt, amely szabadon másolható, illet-

ve az internetről is letölthető, a választási szervek 2014. január 1-jétől minden háztartásba eljuttatják egy 

példányban.  
 

A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi választási irodában (a helyi polgármesteri 

hivatalban a jegyző, vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a Nemzeti Választási 

Iroda www.valasztas.hu honlapján, vagy az ügyfélkapun - www.magyarorszag.hu - keresztül lehet be-

nyújtani. A nemzetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről a választópolgár értesítést kap. 

Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően kérte a német névjegyzékbe va-

ló felvételét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja le és természetesen szavazhat valamely 

párt egyéni választókerületi jelöltjére is.  
 

Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján megállapított ked-

vezményes kvótát, egy képviselői mandátumot szerez. Ez – leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy a magyar-

országi németeknek akkor lesz parlamenti képviselőjük 2014-től, ha a német lista megkapja az országos 

pártlistákra leadott szavazatok egy képviselőre eső szavazatszámának legalább egy negyedét. 
 

Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi választói névjegyzékre és 2014 tavaszán szavaza-

tával járuljon hozzá, hogy a magyarországi németeknek végre képviselőjük legyen a Parlament-

ben! 

Heinek Ottó 

elnök 

MEGHÍVÓ 
 

A Német Nemzetiség Önkormány-

zat Márkó 2014. február 20-án 

(csütörtökön) 16 órakor levéltári 

látogatást szervez a Veszprém Me-

gyei Levéltárba „Kitelepítés, el-

űzetés Márkón” címmel. A levéltári 

órát Márkusné Vörös Hajnalka tartja, 

melyen a részvétel ingyenes, ám elő-

zetes jelentkezés szükséges.  

Jelentkezés: Szabó Gyuláné Évánál 

személyesen, a 270-201 telefonszá-

mon.  

MÁRKÓ TÖRTÉNETE 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak régóta dédelgetett terve 

érkezett megvalósítási fázisba: aláírtuk Márkusné Vörös Hajnalká-

val a Márkó története című könyv megírására a szerződést. A 

könyv bemutatja falunk történetét a középkortól kezdve egészen a 

rendszerváltás utáni időszakig.  

A könyv várhatóan jövő áprilisban jelenik meg, melynek költsé-

ge előreláthatóan 1,6 millió Forint lesz.  

Szeretnénk, ha a könyv minél több képet tartalmazhatna, ezért sze-

retnénk kérni, aki fényképekkel rendelkezik a faluról, családjá-

ról és azt szívesen (a scannelés erejéig) rendelkezésünkre bocsájtja, 

jelezze Szabó Gyulánénál vagy Wágenhoffer Kornéliánál. Előre is 

köszönjük! 

Wágenhoffer Kornélia 

http://www.valasztas.hu/
http://www.magyarorszag.hu
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA  

Kövi Szabolcs koncert 
 

2014. január 22-én tartottuk Márkón a 2013. évi 

LEADER Pályázat által támogatott kulturális és ha-

gyományőrző rendezvénysorozatunk első program-

ját. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett 

koncert a Régi Kultúrházban 18 órakor vette kez-

detét. A műsor nagy érdeklődés mellett zajlott.  

 

Kövi Szabolcs fuvolaművész, zenész, zeneszerző 

örömmel vette felkérésünket. A koncerten eredeti-

leg legújabb albumának bemutatását tervezte, mely 

egy kb. 70 perces, sokhangszeres, viszonylag medi-

tatív stílusú előadás lett volna, azonban a bevonuló 

közönség soraiban megpillantva a sok gyereket, a 

művész maga is meglepődött, és improvizatív mó-

don átdolgozta az előadást rövidebbre, dinamiku-

sabbra és látványosabbra.  

 

A Csillagok, csillagok című albumát hallhattuk gyö-

nyörű magyarországi tájakról, a Napról, a Holdról, a 

csillagok változásáról összeállított izgalmas vetítés 

kíséretében. Az események szerencsés összjátéká-

nak köszönhetően tehát a Magyar Kultúra Napján a 

magyar néphagyományokat őrző egyesületünk szer-

vezésében végül magyar népdalfeldolgozásokat 

hallhattunk gyönyörű, lélekemelő fúvóshangszeres 

előadásban. 

 

Ezúton is köszönjük támogatóink segítségét, a Már-

kói Németek és Magyarok Barát Körének a termet, 

Márkó Község Önkormányzatának pedig az előké-

születekben és a program lebonyolításában nyújtott 

közreműködést.  

 

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 

 

 

 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 

2014. február 22-én, szombaton 15.30 órai kezdettel 

az új óvoda épületében rendezendő 
 

farsangi játszóházba. 
Tervezett tevékenységek: 

 Farsangi álarckészítés kartonból különböző technikákkal, farsangi díszek, kellékek, készí-

tése, hajtogatás, stb. 

 Előkészületek a következő heti farsangra 
 

„Jókedvedet és barátaidat mindenképpen hozd magaddal!!!”  
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Értesítjük, hogy településünk lakosai számára 
 

TÜDŐSZŰRŐ 
 

Vizsgálatot tartunk. 
 

A szűrés helye és ideje:  MÁRKÓ ÚJ ÓVODA 2014. február 12. 

   8-12h 

 12:30-17:30h 
 

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek időben történő felismerésére. 

Javasolt minden 40 év feletti lakosnak,akiről egy éven belül nem készült vizsgálat. 

Kérjük, hogy a tüdőszűrés igénybevételének lehetőségeit figyelmesen olvassák át! 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ A TÜDŐSZÜRÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL: 

Az 1700 Ft térítési díjat kérjük pontosan előkészíteni, mivel pénzváltásra nincs módunk! 
 

A foglalkozás- egészségügyi alkalmasság megállapításához igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat díjának 

megtérítése a munkáltató kötelessége. A szolgáltatásról- kérésre- számlát állítunk ki, melyhez szükséges a 

pontos név, cím, valamint- ha munkáltató nevére szól- a cég adószáma. A számla a szűrésen való részvé-

telt igazolja, de foglalkozás- egészségügyi alkalmassági igazolásnak (eredménynek) nem tekinthető, mivel 

orvosi véleményt nem tartalmaz. 

Az eredmény kiadásához, a térítési díj kifizetésekor felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett borítékot ké-

rünk a lakosoktól. Így az orvosi leletezés után postai úton tudjuk küldeni az eredményt. Lehetőség van az 

eredmény személyes átvételére is, a VESZPRÉMI TÜDŐGONDOZÓBAN. 

A térítési díj kifizetése után számlamódosításra nincs lehetőség! Nyugtát számlára cserélni nem lehet! 

  TÉRÍTÉSKÖTELES: (1700 Ft): a tüdőszűrő vizsgálat az alábbi esetekben: 

- foglalkozás- egészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat,  

- 18-40 év között (a biztosított saját kezdeményezésére),  

- egy éven belül ismételt szűrés,  

- Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére, 

- egészségügyi biztosítással (érvényes Taj-kártyával) nem rendelkező lakosok részére. 

TÉRÍTÉSMENTES: a tüdőszűrő vizsgálat- Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcím-

mel rendelkező lakosok számára, amennyiben foglalkozás- egészségügyi eredményt nem kérnek- 

az alábbi estekben: 

- 40 éven felülieknek évente 1 alkalommal ajánlott (beutaló nélkül), 

- 18 év alatt (minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel),  

- 18 év feletti – szakképzési intézmény nappali oktatásában részesülő- diákok részére 

(iskolaorvosi beutalóval), 

- meghirdetett járványügyi okból. 

Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 

www.marko.hu 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

