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Márkói Nyugdíjasok Egyesülete

A KEOP 5.7.0 energetikai pályázat munkálatai a tervek szerinti, igen gyors ütemben haladnak. A tetőtéri ablakok cseréje, az épület
és tetőszigetelés mind az önkormányzat, mind
pedig az óvoda-kulturális központ épületegyüttesében megtörtént. Az önkormányzat a
szigetelés mellett új színt is kapott.

November 4-én tartott összejövetelünkön a szokásos köszöntések után előadást hallhattunk és nézhettünk Dr
Baglyas Péter orvos által bemutatott Denevér Rekreációs
Sziget működéséről, ahol különböző szolgáltatások vehetők igénybe pld. masszázsfotel, nyirokmasszázs, denevérpad,vibrációs tréner.

A falu mindennapos karbantartási munkálatai
az utóbbi hetek fejlesztései miatt ideiglenesen kicsit háttérbe szorultak. Köszönjük a lakosság e téren tanúsított türelmét és megértését. Az elmaradt feladatokat természetesen
hamarosan pótolni fogjuk.
Hartmann Antal
polgármester
Tisztelt Lakosság!
A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal
épületének ablakcseréje miatt 2015. december 1-én és 2-án a hivatal zárva tart.
Ügyfélfogadást december 1-én Hárskúton
12-16 óráig és december 2-án Bándon 1316 óráig tartunk. Sürgős esetekben kérjük,
ezeken a településeken keressék munkatársainkat.

Bejelentkezés a 06/88/742-925 telefonszámon.
December 2-án a budapesti adventi vásárra megyünk a
10 órás vonattal. Márkóról a 9.27-es busszal indulunk,
amely a vasútállomáson megáll.
Az érdeklődőknek megbeszélést tartunk november 27-én,
pénteken 15 órakor a Kulturális Központban. A vasúti
menetjegyeket elővételben vesszük meg előző nap. A
90%-os jegy ára 395 Ft, 65 év felettieknek 175 Ft. Ezen a
napon kérjük, a jegy árát hozzátok magatokkal.
A Pannon Várszínház következő előadása december 6-án
lesz 17 órai kezdettel.
Decemberi összejövetelünk 16-án 16 órakor lesz.

Tisztelettel:
Dr. Láng Zsanett
jegyző

Egyesület elnöksége
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MEGHÍVÓ

A Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
A törvényben előírtaknak megfelelően Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat
KÖZMEGHALLGATÁST
tart 2015. december 08-án 17 órakor a Kulturális Központban.
Napirendi pontok:
Elnök beszámolója az előző közmeghallgatás óta eltelt időszakról
Lakossági kérdések, felszólalások.
Márkó 2015. november 10.

Tisztelettel:
Pataki Mihály
elnök

Márkófolt Varrókör Egyesület jó hírei

Tisztelt Márkóiak!

Tisztelettel meghívom Márkó Község Önkormányzata A személyi jövedelemadók 1 %-ból lelkes támogatóink segítségével nagy örömünkre ebben az évben
is 97.213,- Ft-ot kaptunk.
2015. december 15-én 18 órai kezdettel
Köszönjük a támogatást, melyet
rögtön egy KIÁLLÍTÁSSAL és
"RÖGTÖN TOMBOLÁVAL"
szeretnénk megköszönni. Ennek
lényege, hogy várakozás nélkül
azonnal a vásárlás után látható a
nyeremény. Sokat varrtunk. Közel 100 db varrott ajándékot készítettünk. A fődíj egy közösen
megvarrt TAKARÓ.
A tombola bevételével a márkói KARITÁSZ csoport karácsonyi adománygyűjtéséhez szeretnénk
kapcsolódni.

tartandó közmeghallgatására, melynek helye a
Kulturális Központban lesz.

Napirendek:
1. Rendőrségi konzultációs fórum
2. Hartmann Antal polgármester beszámolója
Lakossági kérdések

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

A kiállításon láthatják a gyermek csoport munkáit,
és bemutatkoznak társaink is, akik alig egy éve
csatlakoztak a csoporthoz.

Márkó, 2015. november 15.

Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester

Ezen a rendezvényen, Advent első
szombatján—
november 28-án JÁTSZÓHÁZBA is
várjuk a gyerekeket. Hóembert fogunk varrni.

dr. Láng Zsanett
jegyző
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Enyingi Mihály
Márkóért Érdemérem

Migray Emődné
Márkóért Érdemérem

Enyingi Mihály márkói keramikus igazi lokálpatrióta.
Falunk szülötteként már a kezdetekben fontos volt
számára, hogy itt alakítsa ki alkotói, művészi tevékenységének színhelyét, kerámiaműhelyét. Küldetésére fiatalon talált rá, tehetségét, kézügyességét a kerámiakészítésben kamatoztatta. Herenden, a porcelángyárban tanulta a mesterséget, majd a majolikaüzemben dolgozott, s végül, több mint 25 éve önálló műhelyt nyitottak feleségével, aki élete társa és hű munkatársa is.
Kemény munkával és kitartással építették a műhelyt,
ahol a magas színvonalú termékeknek köszönhetően
egyre nagyobb méretekben és gyártási mennyiségben
folyik a munka.
Különféle technikákkal dolgoztak az évek során, s
közben saját eljárásokat is kikísérleteztek. Egyik ilyen
saját fejlesztésük az úgynevezett máz alatti technika,
melyhez nagyon magas szintű rajztudás szükséges.

Migray Emődné Gabi néni immár több, mint
10 éve vezeti a Márkófolt Varrókört. Végtelen
türelemmel és szorgalommal oktatja a foltvarrókat. Szervezi a csoport képzéseit, kiállításait
és építi a kapcsolatokat. A foltvarrók vezetőjeként minden, a márkói közösség részéről érkezett kérésnek megpróbál eleget tenni. Ötleteivel, figyelmességével a falu minden korosztályának igyekszik a kedvében járni és településünket gazdagítani, például minden márkói újszülöttnek foltos labdát készítenek.

A különböző, szépen megmunkált dísz-és használati
tárgyak készítése mellett sajnos viszonylag kevés ideje
jut a kreatív művészi munkára, alkotására.
Ennek ellenére lehetőség szerint eleget tesz a felkéréseknek, és műveivel gyakran gazdagítja a helyi és környékbeli kiállításokat. Saját kiállítását is megtekinthettük a tavalyi évben a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.
A művész nagy elhivatottsággal támogatja a márkói
kulturális és közösségi életet. Felajánlásaival szinte
valamennyi nagyobb rendezvényünk sikeréhez hozzájárul. Az önkormányzat hozzá intézett kéréseinek minden esetben megpróbál a legjobb tudása szerint eleget
tenni.
Enyingi Mihály készítette nagy gondossággal a 2009ben felújított kálvária stációk képeit. Ezek a művek is
híven tükrözik alkotójuk világát. A részletekben nem
elveszve törekedni a precizitásra és a harmóniára.
Azon szerencsés emberek közé tartozik, aki szereti a
munkáját a hivatásának él.
Enyingi Mihályt tehetsége, szorgalma és elhivatottsága, végtelen szerénysége és a munka iránti alázata az
emberi példaképek sorába állítja. Közösségünk kitartó
és önzetlen szolgálatát Márkóért Érdeméremmel ismertük el, köszöntük meg.
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A helyi táborok segítőiként rendszeresen tartanak kézműves foglalkozásokat, játszóházakat
gyermekeinknek. Az ovisoknak több alkalommal
varrtak
meglepetés
ajándékokat,
„foltosképet”, kispárnát és nemzetiségi fellépő
szoknyát.
Az óvoda, a könyvtár és a kulturális központ
függönyei szintén kezük munkáját dicsérik.
Az utánpótlás nevelésére is gondot fordít. Tavaly szeptemberben a felnőtt foltvarrók mellett
a gyermekek számára is lehetőséget teremtett
Gabi néni a varrásra, egy „ifjú foltvarrók” részére indított csoport létrehozásával. A heti
rendszerességgel tartott foglalkozásokat a gyerekek egyre nagyobb létszámban, lelkesen és
kitartóan látogatják. Gabi néni nagy szakértelemmel, szeretettel és türelemmel vezeti kezeiket, tanítja, bátorítja őket.
Két éve átvette a márkói karitász csoport irányítását. Ez a szervezet a plébániához kötődően a falu nehéz sorsú családjait próbálja támogatni. Évente több alkalommal közreműködnek
csomag készítéssel, gyűjtéssel, adományozással a rászorulók segítésében.
Gabi néni a közösség szolgálatában nem csak
az oda szánt idővel vesz részt. Pozitív gondolkodásával, nyitottságával, szeretet teljes figyelmével, kitartásával és szerénységével méltán
állíthatjuk a felnövekvő generációknak példaképül.

Október 23-i megemlékezés

Október 23-án délután az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk a Kulturális Központban. A Himnusz eléneklése után Hartmann Antal polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Tábori Ferenc, a Veszprém Megyei
Közgyűlés tagja illetve Hárskút község polgármestere ünnepi
beszédében emlékezett meg a múlt eseményeiről. Ezt követően a Márkói Kamara TehátRum színvonalas és megrendítő
visszaemlékezését hallhattuk a szabadságharc történéseire. A
fáklyák meggyújtása után közösen vonultunk ki a kopjafához, ahol Hartmann Antal polgármester és Tál Gina képviselő elhelyezte a koszorút. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult. Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevőknek
és a szereplőknek, hogy jelenlétükkel és munkájukkal emelték a megemlékezés méltóságát.

Őszi játszóház
Október 29-én délelőtt 10 órától ismét
élettel töltöttük meg a Kulturális Központot. A Herendi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival közösen
rendezett őszi játszóházunkban az apróságok szorgos keze által szebbnél szebb
nyakláncok, karkötők, őszi ajtódíszek,
gesztenyebábuk és halloween füzérek készültek. A gyerekek a sok munkától megéhezve gofrival, pattogatott kukoricával és
almával tömhették meg bendőjüket. A
délelőtt folyamán mindenki nagyon jól
érezte magát, és saját készítésű kincsekkel
térhetett haza.

Márton nap
2015. november 13-án tartottuk a már hagyományos Márton
napi rendezvényünket. A program színpadi műsorral kezdődött.
Elsőként a Szilágyi Keresztény Általános Iskola 2. osztályosainak színvonalas előadását tekintettük meg, majd pedig a
márkói Német Nemzetiségi Óvoda gyermekeinek énekes, verses,
mondókákkal tarkított műsorát láthattuk. Ezután lámpásokat, fáklyákat gyújtva indultunk a kápolnához. Közben meglepetésként 2 liba
is várt a gyermekekre. A kápolnánál a libakereső játék segítségével
tovább fokoztuk a nap izgalmait, majd a kicsiket forró teával, a felnőtteket pedig forralt borral kínáltuk.
A Kulturális Központba viszszaérve a résztvevőket libazsíros kenyérrel vendégeltük meg, és az
óvónénik által vezetett játszóházban alkothattak a gyerekek gyönyörű kartonlibákat. A jó hangulatot növelte a zene, amire a lurkók a
színpadon együtt táncoltak. Reméljük, mindenki jól érezte magát és
jövőre is hasonlóan sikeres lesz ez a szép hagyományőrző program.
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Márkó Sport Egyesület hírei

3. SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ

A Márkó SE a 2015/16-os szezont a Megyei IV.o. Keleti
csoportjában kezdte meg.
Sajnos a kezdeti létszámproblémák meglátszódtak a csapat eredményein. Volt olyan mérkőzés, amin 9 emberrel
tudtunk csak kiállni, de a csapat becsülettel végighajtotta
azt a mérkőzést is.
Jelen pillanatban csapatunk 18 főből áll, 13 márkói és 5
Márkó környéki fiatal játékosból. Az osztályban talán nekünk van a legfiatalabb játékos keretünk, amiből hosszú
távon nagyon sokat profitálhatunk, de még rengeteg munkával jár, hogy az eredményeink is visszatükrözzék ezt.
Inzsöl János, a csapat kapitánya, úgy gondolja, hogy nem
csak csapatot, hanem egy jó baráti társaságot is sikerült
építeniük, akik hamar megtanultak küzdeni egymásért. A
csapat nevében is szeretné megköszönni annak a maroknyi szurkolónak, akik lejárnak a meccseikre, esetleg még
idegenbe is elkísérik őket. Remélik, tavasszal még több
győzelemmel tudnak Nekik örömet okozni. Az biztos,
hogy mindent meg fognak ezért tenni.
Külön köszönet Ernyei István elnök úrnak a sok segítségért, amit a csapatért tesz, illetve mindenkinek, aki valamilyen formában részt vesz a csapat életében, akár rendezőként, akár fűnyírás terén.
Tavasszal azon leszünk hogy mindezt megháláljuk!
Eddigi eredményeink: Márkó SE-Hajmáskéri SE
0:6;Balatonszőlős SE-Márkó SE 0:1; Márkó SEVeszprémi Labdarúgó ÉS Szrvező KFT. 0:4; Pécselyi SEMárkó SE 6-2; Márkó SE-Bakonybél SZSE 1:1; Eplény
SE-Márkó SE 3:3; Felsőörsi IKSE-Márkó SE 3:1; Hárskút
SE-Márkó SE 0:1; Márkó SE-Várpalotai BSK 3:4; Márkó
SE-Olaszfalu SK 2:3.
Kép álló sor balról jobbra: Magyar István, Inzsöl János,
Holler János, Bacsák Milán, Bazsó Renátó, Kovács-Fáber
Attila, guggoló sor jobról: Bíró Krisztián, Bogár Attila,
Sári László, Kneisz Bence, Péntek Dávid István, Palvek
Zoltán, Dabronoki Attila, Molnár Viktor. A képről hiányzik:Tőzsér Dávid, Láposi Zoltán,Várszegi Szabolcs, Szőke Márk
Szabó Ivett

Ivett Fotó
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2015. november 7-én ismét megtelt a Márkói
Kultúrpalota
lelkes
nézőközönséggel, immáron harmadik alkalommal. Ünnep ez
a nap nekünk, ahol nemcsak tudásunkról
adunk számot, de figyelemmel kísérhetjük más
amatőr színjátszó egyesületek munkáját, fejlődését, tudását.
Három évvel ezelőtt éppen ebből a megfontolásból jött létre ez a találkozó, hogy a kemény
szakmai műhelymunkákon túl tanuljunk egymástól, megerősítve egymást, hogy még ha
nem is olyan egyszerű amatőrként színpadra
állni, de az akaraton és a lámpalázon túl, ott
van a VARÁZS, amit átélhetünk egy-egy színdarab kapcsán: a szerepekben megnyilvánuló
karakterek bőrébe bújni és játszani, játszani,
játszani...

Mosolyt csalni a közönség arcára, kilépni a
hétköznapok nyomasztó valóságából, hogy lelkünk felüdülve tudjon továbblépni az élet adta
nehézségek leküzdésében.
Jó volt viszontlátni a rég látott arcokat, hogy
kollégák, barátok, ismerősök jönnek egyre nagyobb számban előadásainkra. A jó hangulatot
töpörtyűs, és zsíros kenyér, sütemény, valamint
forralt bor és tea egészítette ki.
A résztvevő színjátszó egyesületek egy emléklapot, Enyingi Mihály gyönyörű kerámiáját és
a tavalyi színdarabok videóiról készült DVD
lemezt vehettek át. A műsor után meleg baráti
beszélgetések zajlottak a meghívottakkal és a
sok nevetés után új kihívások, lehetőségek után
kutatva búcsúztattuk az estét: "JÖVŐRE VELETEK UGYANITT"
Zsarkó Piroska

Értéktár rendezvény
November 20-án, pénteken a márkói Helyi Értéktár
Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésében megrendezett programon vehettek
részt az érdeklődők. A kulturális központban tartott
rendezvényen helyi alkotók és művészeti csoportok
mutatkoztak be.
A kiállításban a következő alkotók munkáit láthatták: Bábos Gyula (intarziák), Enyingi Judit
(kézimunkák: hímzés, horgolás, szövés, kosárfonás), Enyingi Mihály (kerámiák), Hartmann Antalné

Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet
Veszprém Megyei Irodájának módszertani referense
és a megye számos helyi értéktár bizottságának tagja illetve segítője tartott ismertetőt az értéktárak szerepéről, fontosságáról, valamint megyénk értéktárainak az utóbbi években rendezett színvonalas programjairól. A vetítéssel egybekötött előadást követően bemutattuk Helyi Értéktár Bizottságunk tagjait,
eddigi tevékenységünket, és ismertettük céljainkat,
terveinket, melyekhez kértük a lakosság minél szélesebb körű, aktív hozzájárulását, segítségét. Az előadások zárásaként Pál Gyuláné, a bizottság tagja, a
márkói Christkindl néphagyomány őrzője és a gyerekek felkészítője ismertette ezt a régi, szép sváb
népszokást.

(gobelinek, sváb viselet), Libis József (festmények),
Márkófolt Varrókör Egyesület (Ifjú Foltvarrók munkái és a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen késztett Christlindl babák), Márkói
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar
(minősítés, fénykép), Márkói Kamara TehátRum,

Ezután a színpadi műsor következett. Elsőként a
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes iskolás és felnőtt
csoportjának előadását láthatta a közönség, majd
Kaffehr Zsuzsanna gyönyörű énekét hallhatták
Onoferné Kecskés Judit zongorakíséretével. Végül
az iszkázi Életöröm Nyugdíjas Klub Dalkörének
előadása zárta a színpadi produkciók sorát.
A rendezvény hátralévő részében a lakótársaink által készített hagyományos ételek gasztronómiai bemutatóját tartottuk sok-sok finomsággal és nagynagy sikerrel. A terített asztalhoz polgármester úr is
hozzájárult, hiszen saját készítésű forralt borral vendégelte meg a lelkes és kitartó közönséget.

Szabó Gyula (grafitrajz, fafaragás), Tátrai Ferenc
(tekerőlant, citera), Vojtsné Szabó Andrea (szalmacsuhé- gyékénytárgyak). A kiállítás valóságos csodákat tartogatott az érdeklődők számára.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kiállítóknak, a
fellépőknek, a sütemények készítőinek és mindenkinek, aki bármilyen formában és mértékben hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Reméljük, a következő
programjaink is hasonlóan nagy érdeklődés mellett
zajlanak majd.

A rendezvény megnyitásaként Hartmann Antal polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, majd
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Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot!
Időpont: 2015. november 28. (szombat) 16:00
Helyszín: Kultur ális Központ
Programok:
- Foltvarró kiállítás és vásár
- Hóember varrás
- Mézeskalács sütés

- Karácsonyi dekoráció
készítése üvegfestéssel
- „Rögtöntombola”.
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MEGHÍVÓ
A MÁRKÓI STEIXNER ISTVÁN
NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR SZERETETTEL
MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2015. NOVEMBER 29-ÉN 17 ÓRAKOR
A MÁRKÓI TEMPLOMBAN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

ADVENTI KONCERTJÉRE
FELLÉPŐK
A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6.A. OSZTÁLYOS TANULÓI ÉS NÉMET KAMARAKÓRUSA
Felkészítő tanárok: dr. Kovácsné Balázs Tünde, Fertig Erzsébet, dr. Bojnéczné Ficzere Judit

BÁNDI NÉMET NEMZETISÉGI DALKÖR
MÁRKÓI KAMARA TEHÁTRUM
STEIXNER ISTVÁN NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR,
Zongorán kísér: Reményi Jánosné
Belépés díjtalan!
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Kedves márkói lakosok!
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatunk
ismételten szeretné meghirdetni, a már hagyománnyá vált

„ egy cipősdoboznyi szeretet”
Szeretettel köszöntjük falunk
novemberben született
új kis lakóit:

elnevezésű jótékonysági megmozdulást,
amelyhez az Önök segítségét kérnénk.
Most itt a lehetőség, hogy egy kis kedvességet
ajándékozhassunk rászoruló gyerekek részére.
Az adományokat 0-14 éves korig várjuk,- játékot, iskolai eszközöket, bontatlan tisztálkodási szereket, cukorkát,
élelmiszert stb.… minden olyan tárgyat, mely még szép,
használható és működő- amivel szebbé lehetne tenni egy
kisgyermek karácsonyát. Várunk továbbá olyan tartós élelmiszereket is amelyekkel a rászoruló felnőtt lakosságot

Vojts Dávid
Wurst Ábel
Gratulálunk a szülőknek és sok örömet kívánunk az egész családnak!

is megajándékozhatnánk. Ha csak egyetlen apróságot tudnak felajánlani, azt is hálásan fogadjuk.

Kérjük, felajánlásukat ne csomagolják be!
Amennyiben úgy érzik, hogy

szeretnének segíte-

ni a rászoruló gyerekeknek, és

családoknak, úgy kér-

jük, hogy az Önök által felajánlott ajándékokat szíveskedjenek a

helyi önkormányzat irodájába eljuttatni

(Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.) 2014. november

18- 2014. december 13-ig. Szolgálatunk pedig továbbítja a rászoruló gyerekek részére.
Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívásunk Önnél is támogatásra talál, ezáltal az idén több gyermeknek lehet
örömteli karácsonya.

Köszönettel és tisztelettel:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
További információ: 88/503-740

20/398- 7384
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Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!
Szeretettel várunk minden kisgyermeket a
2015. december 4-én, pénteken 16.30
órai kezdettel a kultur ális központ nagytermében megrendezendő Mikulás ünnepségre. A Mikulás megér kezéséig a
Gézamalac Zenekar szór akoztatja a
gyermekeket
*Az ünnepségen az 1-7 éves márkói gyermekek kapnak mikuláscsomagot. A megajándékozott korosztályon kívüli testvérek részére a szülők által készített,
névvel ellátott csomagokat az ünnepség előtt a helyszínen nyílik lehetőség
átadni.

RECEPTÖTLET

Tepsis raffaello
Virág, koszorúk, alkalmi csokrok, temetői díszek, adventi tálak és koszorúk, valamint kézzel készített kis karácsonyfa rendelhető!
Juci Turi— Márkó, Vasút u. 26.
Tel.: 06/20-357-2316

Hozzávalók:
A tésztához
6 tojásfehérje
25 dkg porcukor
10 dkg kókuszreszelék
10 dkg liszt
1/2 sütőpor

MÁRKÓI NAPTÁR
Tisztelt Lakótársak!

Elkészítés: 45 perc

A krémhez
6 tojássárgája
1 vaníliás pudingpor
3 dl tej

Elkészítés

A közelmúltban meghirdetett naptárfotó pályázatra beküldött képekből a héten elkészül az első
márkói falinaptár. A mintadarab a tervek szerint
megtekinthető lesz a november 28-án tartandó adventi rendezvény ideje alatt a kulturális központban, majd december 4-én, a mikulásünnepségen is.
A megrendeléseket november 28-december 15-ig
várjuk az önkormányzatnál és a könyvtárban nyitva tartási időben. A naptárba került képek beküldőiről következő számunkban adunk tájékoztatást.
Öreg székely ül a vonaton, belibeg a kocsiba egy
hölgyike, intenzív illatfelhőt húzva maga után. Meg
is kérdezi az öreg, hogy mi ez az illat.
Mire a hölgy:
- Le fragrance II. a Diortól, Párizsból 50 ml 29.800
Ft.
Hümmög az öreg, erre nem lehet mit mondani,
majd pár perc múlva enyhén oldalra dőlve elereszt egy kb 20 másodperces, lapos pukit. A
hölgynek könnybe lábad a szeme, enyhén
kiakadva kérdezi:
- Jézusom, mi ez a szag?
Mire az öreg:
- Tarkabab, Érmihályfalváról,
a Józsitól, fél kiló 180 Ft.

A vaníliapudingot a cukorral 3 dl tejjel megfőzzük,
majd kihűtjük. A 20 dkg margarint habosra keverjük a
vaníliás cukorral, és a pudinggal. Ezt a krémet kenjük
az elkészült tésztánkra, amit a következő módon csináljuk meg: A tojásfehérjéből kemény habot verünk, a
cukrot a tojássárgával alaposan habosra keverjük. A
lisztbe belekeverjük a sütőporral együtt, a tojásos keverékbe dolgozzuk óvatosan a fehérjével együtt. Ezt
megsütjük 20 perc alatt, majd a kihűlt tésztára kenjük a
pudingos krémet. A tetejét kókuszreszelékkel megszórjuk, és behűtjük.

November 28. Adventi játszóház
Karitász vásár
Márkófolt Varrókör kiállítása
November 29. Adventi koncert
December 4. Mikulásünnepség

December 19. Mindenki Karácsonya

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com
www.marko.hu
10

