Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIII. évfolyam 11. szám
Márkóért együtt!

2016. november

Hírek
A kormány önkormányzatunkat
mint az adósságkonszolidációban
nem részesült, felelősen gazdálkodó önkormányzatot sikeres
pályázatbeadást követően ismét
20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. Ezt
a testület döntése értelmében a
Kálvária utca aszfaltozott részének felújítására, és az új szakasz
kiépítésére, továbbá a 25 utcánk
névtábláinak kialakítására és kihelyezésére használjuk fel.
Kérem a lakosságot, hogy a kb. 3
hét múlva kihelyezendő 30 kmes sebességkorlátozó zónatáblákra vonatkozó KRESZ szabályt
tartsák be.
A falu külterületi határaiban lévő
földterületeken
önkormányzatunk dolgozói és közmunkásai-

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete
Az elmúlt összejövetelünkön
vendégünk volt Dr. Novográdecz
Csaba háziorvosunk, akit nagy
érdeklődéssel hallgattunk korunkat érintő problémákról. Köszönjük az előadást és megpróbáljuk a
tanácsokat elfogadni.
November 18-án volt az „Életet
az éveknek” Veszprém megyei
egyesületének vers és novella

nak közreműködésével az évi
nagytakarítást elvégeztük.
Az elkészült út– és járdarendszer
mellett található földterületet a
kivitelező az időjárási viszonyok
függvényében
mielőbb
rendberakja.
Az utóbbi időben ismét történtek
településünkön besurranásos rablások. Ezek elkerülése érdekében
kérjük, hogy fokozottabban figyeljen mindenki a környezetében élőkre, és ha baj van, hívja a
107-et vagy a 112-t.
A 2016. október 25-i közmeghallgatáson megtartott beszámolónkban az idei évben történtek
mellett a jövő évi terveinket is
ismertettem, amelyben a következők szerepelnek:
 Petőfi utca alsófalusi szakaszának további járdaépítése
 A Rózsafa utcában egy oldalon járda kiépítése
 A Kálvária utca fentebb leírt
pályázatára benyújtott írások bemutatása. Migray Emőd tagtársunk 2 versével elismerő szép
szavak mellett oklevelet vehetett
át. Gratulálunk Emőd, köszönjük,
hogy képviselted a márkói nyugdíjasok közösségét.
November 25-én Budapestre
megyünk a Nyugdíjas expóra a
Syma Csarnokba. A vonat 5:49
perckor indul a márkói vasútállomásról, aki szeretne velünk jönni,
az még csatlakozhat.
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útépítése
Az iparterületen a közvilágítás kiépítésének előkészítése
A szennyvíztisztító bővítésének előkészítése
Fásítási program beindítása,
melyhez felajánlásokat köszönettel elfogadunk
A Kulturális Központ nagytermében található színpad
fejlesztése, korszerűsítése
Az 1848-as emlékmű előkészítése
Az eddig kialakított kulturális
programok megőrzése és fejlesztése
Társadalmi és civil szervezeteink lehetőségeink szerinti
további támogatása
Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester

Köszöntjük új tagtársunkat, a
veszprémi Kovács Imréné Erzsit.
A néptánc próbáink folytatódnak
minden vasárnap 15:30-kor színpad teremben, várjuk új táncosok
jelentkezését!
A következő összejövetelünk
december 7-én 16 órakor lesz!!
Várjuk minden társunkat és a leendő tagokat is!
Elnökség

Márkó SE szezonzáró hírei
A bajnokság 9. fordulójában
Nagyesztergár csapatát láttuk
vendégül. Nehéz mérkőzésre készültünk, hisz a tavalyi bajnokság
dobogós csapatáról volt szó. Az
eredmény sajnos várható volt, 2-5
-ös vereséget szenvedett együttesünk. Góllövő: Zagyva András 2.
Következő hétvégén Várpalotára
utazott csapatunk. Nagyon jó iramú mérkőzés volt. Az első félidőben 0-0 -ás döntetlennel vonultak
a csapatok pihenőre. A második
félidőben még több erővel és
koncentrációval játszott a csapat
és az 51. percben meg is lett az
eredménye 0-1 -es vezetést szerzett Márkó Zagyva András góljával. Palota nem adta fel és tovább
küzdött, így 12 perc múlva jött az
egyenlítés. Nagy harc folyt a pályán. A 70. percben válaszoltunk,
Zagyva András ismét gólt lőtt. A
mérkőzés állása így 1-2 -re
módosúlt. Mindkét csapat küzdött, harcolt a 3 pontért de végül
a 82. percben Várpalota megint ki
tudott egyenlíteni egy tizenegyes
segítségével. A fejér megyei játékvezetőkkel egyik csapat sem
volt megelégedve. Az ellenfél
csapatának egyik játékosa a saját

kapujuk felsőléce alól KÉZZEL
ütötte ki a labdát, és a bíró nem
ítélt büntetőt. Végül a 88. percben
Várpalota megrúgta a 3 pontot
érő gólt!
Egy jó iramú mérkőzésen 3-2 -es
vereséget szenvedtünk.
A 11. fordulóban ismét itthon játszottunk. Felsőörs csapata látogatott el hozzánk. Tudtuk, hogy ez
se lesz könnyű meccs. Még súlyosabb vereséget szenvedtünk,
mint amire számítottunk. Kiállítva: Kneisz Bence. A mérkőzés
vége : 0-9 . Utólag is elnézést kérek a csapat nevében a kilátogatott szurkolóktól. Tavasszal viszszavágunk!
A 12. fordulóban a tavalyi bajnokhoz utaztunk. Talán úgy gondoltuk, ha az előző heti vereség
után nem szedjük össze magunkat, akkor hasonló eredményre
számíthatunk. A papírforma borult. A csapatunk kitűnően játszott, jól felépítve, szervezetten
és higgadtan. Az első félidőben, a
17. percben megszereztük a vezetést Beke Oszkár góljával. Hajmáskér csapata meglepődött,
szétesett a játékuk, és nem tudtak
a csapatunkkal mit kezdeni. A
második félidőben hamar jött viszont a válasz a 47. percben. Egy

védelmi hibát követően Kovács
Krisztián, a Hajmáskér játékosa a
kapuba talált. A mérkőzés végig
jó iramú volt. Csapatunk a megfelelő szinten játszott, így a Hajmáskér tehetetlen volt ellenünk.
A 13. fordulóban Bakonybél csapatát láttuk volna vendégül. De a
vendég csapatból csak egy játékos érkezett meg. Mindenki várta
a meccset, mivel GYŐZELEMMEL szerettük volna zárni a szezont. A mérkőzés végül elmaradt,
mivel a vendégcsapat nem érkezett meg. Így a végeredmény a
szabálykönyv szerint 3-0 nekünk.
Az eredmények alapján a csapatunk a tabellán a 6. helyen várhatja a tavaszi szezont.
Köszönjük mindenkinek aki lelátogatott a meccseinkre. Reméljük,
sikerült néha egy kis örömöt, izgalmat hozni a szurkolók életébe.
Köszönjük a támogatásokat, a
bíztatásokat, és hogy a vereség
után is a csapat mellett állnak.
A tavaszi szezon első fordulója:
2017.03.11 13:30 Márkó SE Balatonalmádi SE.
Inzsöl János
játékosedző

Figyelem!
Tótvázsony, Hidegkút környékén két középkorú hölgy,
meggypiros autóval, „látogatja” az időseket és pár
ezer forintos infralámpát BIOPTRON lámpaként, 55
ezerért árulnak nekik. Ez akár megtörténhet itt a közvetlen környezetünkben, közelünkben is!!!
Figyeljünk egymásra és idős lakótársainkra, nehogy
visszaélhessenek bizalmukkal, jóhiszeműségükkel!
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Tisztelt Lakótársak!
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a 2017.
évi ovis bál tervezett időpontja február 25.
A rendezvény részleteiről a későbbiekben
tájékoztatunk.
Szülői Munkaközösség
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MÁRKÓFOLT VARRÓKÖR
JÓ HÍREI
Nálunk is becsöngettek. 14 ifjú
foltvarró kedden, és 18 felnőtt
pénteken szorgalmasan ismerkedik a foltvarrással.
Augusztusban kirándultunk az
Országos Foltvarró Fesztiválra az
ifjú foltvarrókkal Budaörsre.
Szép napot töltöttünk együtt. A
Vérmezőn a kamasz játszótérnek
nagy sikere volt. Az új 4-es metrón is jó volt utazni.
Szeptemberben megkaptuk az
értesítést a személyi adók 1%ról. Örömünkre idén 71.958,- Ft
összegről. Köszönjük a támogatást. Felhasználjuk anyag és eszközvásárlásra.
Most készülünk az adventi kiállításunkra ahol a gyerekek is bemutatkoznak munkáikkal. A játszóházban már ők is segítenek a
többieknek.
A tombolát úgy, mint tavaly fo-

IV. Színjátszó
Találkozó
Ha november, akkor színjátszó találkozó. Ismét eltelt
egy év, mintha csak tegnap
lett volna a tavalyi, és megint lázas készülődés közepette vártuk a nagy napot.
Nagy örömünkre, a vidék
már jól ismert csoportjain
kívül az idén határon túlról
is, a felvidéki Őrsújfaluból
is köszönthettünk vendégeket, akik nagyszerű előadással örvendeztettek meg bennünket.
Bár minden csoport lámpalázasan koncentrált az előadott darab sikerére, a végén

lyamatosan áruljuk, a csoport által varrt tárgyakat lehet nyerni.
A bevételből a helyi SZENT
MÁRK KARITÁSZ CSOPORT
munkáját támogatjuk.
Szeretettel várjuk a Lakótársakat
kiállításunkra.
Migray Emődné
a csoport nevében
SZENT MÁRK KARITÁSZCSOPORT JÓ HÍREI
Pályázaton nyert támogatással
idén is volt hittantábor. A kellemes hűs plébánia kertben tartalmas hetet töltöttek a márkói és
dózsavárosi gyerekek a nyári
szünet végén.
Nagy örömünkre sikerült márkói
nyugdíjasokból nagymamákból
minden napra három főzőaszszonyt felkérni, hogy a gyerekek
finom házi ételt kapjanak. Minden nap tiszta szoba, mellékhelyi-

azonban finom vacsora mellett sor kerülhetett a nagy
baráti beszélgetésekre is.
Emlékül idén is Enyingi
Mihály kerámiájából, egy
gyönyörű plakettel térhettek
haza a résztvevők.
A célunk ez volt kezdettől
fogva, hogy megismerjük
egymás sikereit-nehézségeit,
tanuljunk egymástól, megerősödve abban a hitben,
hogy jó helyen vagyunk, jó
az amit csinálunk, mert szeretjük csinálni, ilyen fantasztikus baráti egységben,
-mivelhogy:
"SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG"
Zsarkó Piroska
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ség várta a gyerekeket. A törődést
a gyerekek rajzzal köszönték
meg.
Köszönjük. Az összefogás példás
volt, és ígéretet kaptunk, hogy
lesz folytatás.
A segítők név szerint:
Kovácsné Márti, Huberné Irma,
Valterné Ilonka, Makainé Irén,
Enyingi Judit, Nagyné Marika,
Kapainé Erzsi, Vágenhofferné
Marika, Véberné Ica.
A beiskolázáshoz szintén pályázat révén Erzsébet utalványt kapott 6 tanuló. Központi keretből
bébiételhez jutottak kisgyermekes
családok.
Igyekszünk a karácsonyi adománygyűjtést és elosztást lelkiismeretesen végezni, ezért kérjük,
hogy a környezetükben lévő nehezen élő lakótársakról értesítsenek bennünket.
Migray Emődné
csoportvezető

Szeretettel köszöntjük falunk
novemberben született
új kis lakóját

Sík Helénát
Gratulálunk a szülőknek
és sok örömet
kívánunk az egész családnak!

„Négy évszak túra”
A Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület szervezésében egy izgalmas őszi túrán vehettünk részt
október 29-én, szombaton. Kis
csapatunkkal a zord körülményekkel, a ködös, szeles idővel
szembeszállva meghódítottuk a
Papod hegy tetején álló Vitéz
Bertalan Árpád kilátót.
A kirándulás családias hangulatban, kellemesen telt. A hideg ellenére mindenki élvezte a mozgást és a természet közelségét. A
kilátóról ugyan az alattunk álló
bokrokat sem láttuk a sűrű ködön
keresztül, de a visszaút során fel-

szállt a köd, és
együtt gyönyörködhettünk az őszi erdő
szépségében, tervezgetve a következő,
téli túránkat.
A papodi kirándulás
a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének,
kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG2016 pályázaton belül a „Négy
évszak túra” elnevezésű programsorozatunk 2. állomásaként került
megvalósításra.
Bízunk benne, hogy a résztvevők
jól érezték magukat, és reméljük,

Október 23-i megemlékezés

Október 23-án délután az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának
alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk a
kopjafánál. A Himnusz eléneklése után Hartmann Antal polgármester ünnepi beszédében
emlékezett meg a múlt eseményeiről. Ezt követően a Márkói Kamara TehátRum verses,
énekes összeállítását hallhattuk, végül Hartmann Antal polgármester és Szalai Szabolcs
képviselő elhelyezte a kopjafánál a megemlékezés koszorúját. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult. Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevőknek és a szereplőknek,
hogy jelenlétükkel és munkájukkal emelték a
megemlékezés méltóságát. Egyúttal reméljük,
hogy a jövőben egyre többen látogatnak majd
ki nemzeti ünnepeinkre, megemlékezéseinkre.

hogy a következő kirándulások
még népszerűbbek lesznek majd.
Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület

Márton nap

2016. november 11-én tartottuk a már hagyományos Márton napi rendezvényünket. A program színpadi műsorral
kezdődött. Elsőként a veszprémi Szilágyi Keresztény
Általános Iskola 2. b. osztályának színvonalas előadását
tekintettük meg, majd pedig a márkói Német Nemzetiségi
Óvoda gyermekeinek énekes, verses, mondókákkal tarkított műsorát láthattuk.
A szokásos lámpásos felvonulást az eső sajnos megakadályozta, így a program további részében a Kulturális
Központban a résztvevőket libazsíros kenyérrel, teával és
forralt borral vendégeltük meg, és az óvónénik által vezetett játszóházban alkothattak a gyerekek gyönyörű libákat.
Reméljük,
mindenki jól érezte
magát és jövőre is
hasonlóan sikeres
lesz ez a szép hagyományőrző
program.
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MIGRAY EMŐD

ELŐDEINK ÖRÖKSÉGE
DAS ERBE UNSERER VORFAHREN
Márkó képekben
Markau in Bildern

MÁRKÓN A KÁPOLNA ÁLL
Itt tegnap még tankok robogtak,
És lövedék zúgott a légen át,
Megrázta a kis kápolna falát.
Ki tudta még, mit hoz a holnap?
És az ágyuk némák maradnak.
A lőtéren sárgul az aranyág.
Hallani már a madarak dalát,
És súlya lesz egy gondolatnak.
Összefog most magyar meg német,
Eggyé válik most minden akarat
Mozdul a kéz és megfeszül a váll.
Az is segít, akit elűztek
Akit tiportak idegen hadak,
Hirdetjük: Márkón a kápolna áll.

***
A RÉGI SÍRKÖVEK
A temető mellett egy kis patak zörög,
A hangját elnyelik kóbor, őszi ködök,
Elszárad már a fű a kis sírok között,
Halk sóhajtás suhan örökzöldek fölött.
A fákról a lomb szép csendesen pereg,
Némán állnak ott a régi sírkövek.

Örömmel értesítjük falunk lakosságát, hogy a Márkó képekben című kötet elkészült. A könyvet MÁRKUSNÉ VÖRÖS
HAJNALKA szerkesztette, a borítótervet GÁTY ISTVÁN
készítette, a tipográfiát, nyomdai előkészítési munkákat
LÁSZLÓ ERIKA végezte. A könyvet a Már kói Német
Nemzetiségi Önkormányzat adja ki 500 példányban. A nyomdai munkálatok a veszprémi OOK-Press Nyomdában készültek. A borítón Somhegyi (Heizer) Mihály gyűjteményéből
való fénykép látható.
A könyv bemutatóját október 29-én tar tottuk a Kultur ális
Központ nagytermében. A teltházas rendezvényen Márkó sok
régi és új lakója vett részt. A közönség lenyűgözve hallgatta a
kötet szerkesztőjének, Márkusné Vörös Hajnalkának lelkes,
szívmelengető előadását, majd végül természetesen vásárlásra
is lehetőség nyílt. A könyv megvásárolható Szabó Gyulánál,
illetve a Márkói Községi Könyvtárban 1.000,- Ft-os áron.
Ezúton is köszönjük a Nemzetiségi Önkormányzat Márkó
munkáját, valamint mindazok segítségét, akik bármilyen formában és mértékben hozzájárultak a könyv létrejöttéhez.

Csikordul egy csákány, sírásók dolgoznak,
Sürgős a munkájuk, temetés lesz holnap,
Teszik a dolgukat, alig-alig szólnak,
Készül a nyughelye megint egy halottnak.
Ahogy az ásókról a göröngy lepereg
Kíváncsian állnak a régi sírkövek
Készen van már a sír, furcsa, tátott torok,
A koporsó mellett néhány asszony zokog,
Bánatosan állnak cimborák, rokonok,
Koporsó deszkáján a rög tompán dobog.
Az arcokról a könny keserűen pereg,
Díszsorfalat állnak a régi sírkövek
Ne sirass, ha egyszer ide is elérek,
Mert az átszállásnál egy út sem ér véget.
Új járműre száll át ilyenkor a lélek,
S előtte lobognak túlvilági fények.
Lássad, hogy az idő egykedvűen pereg,
S útjelzőként állnak a régi sírkövek.

Tisztelt Lakótársak!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy községi
könyvtárunk elköltözött. A jövőben a Kulturális Központ nagyterme mögötti épületrész padlásterében, egy
gyönyörű, tágas és világos, otthonosan berendezett helyiség szolgál a könyvtár otthonául, ahova nagy szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat.
Nyitva tartás:
Hétfő:
16.30 - 18.30
Szerda: 9.00 - 12.00
Csütörtök: 16.30 - 18.30
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MEGHÍVÓ
A MÁRKÓI STEIXNER ISTVÁN NÉMET
NEMZETISÉGI ÉNEKKAR SZERETETTEL

MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2016. NOVEMBER 27-ÉN 17 ÓRAKOR
A MÁRKÓI TEMPLOMBAN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

ADVENTI KONCERTJÉRE
FELLÉPŐK
MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA GYERMEKEI

VESZPRÉMI LISZT FERENC KÓRUSTÁRSASÁG
Vezényel: Kővári Péter
MIGRAY ZSUZSANNA zongora
MÁRKÓI KAMARA TEHÁTRUM
STEIXNER ISTVÁN NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR,

Zongorán kísér: Reményi Jánosné
Harmónikán kísér: Magasházi János
Vezényel: Pfeiferné Takács Hajnalka
Belépés díjtalan!
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Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!
Szeretettel várunk minden kisgyermeket a
2016. december 5-én, hétfőn 16.30 órai
kezdettel a Kultur ális Központ nagyter mében megrendezendő Mikulás ünnepségre. A
Mikulás megérkezéséig a Tihany Musical
Stúdió énekese, Szelle Szilárd és Bányocky
Nóra szór akoztatja a gyer mekeket
*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.

Rendszeres márkói programok
Kulturális Központ:
Hétfő:
16.30 - 18.30 Könyvtár
16.30 - 17.15 Néptánc (3-6 évesek)
17.15 - 18.15 Néptánc (6-9 évesek)
18.45 - 19.45 Aerobic
Kedd:
17.00 - 18.30 Ifjú foltvarrók
18.30 - 20.00 Néptánc (felnőtt)
Szerda:
9.00 - 12.00 Könyvtár
17.00 - 19.00 Kézimunka szakkör
16.00 - 20.00 Nyugdíjas klub
(minden hónap 1. szerdája)
Csütörtök: 16.30 - 18.30 Könyvtár
17.00 - 19.30 Néptánc (9-13 évesek)
Péntek:
17.00 - 19.00 Foltvarrókör
Vasárnap: 15.30 - 16.30 Néptánc (nyugdíjasok)
16.30 - 18.30 Néptánc (felnőtt)
18.30 - 20.30 Színjátszó próba
Díszterem:
Hétfő:
17.00 - 18.30 Jóga
Kedd:
18.30 - 20.00 Énekkar

November 26. Adventi játszóház
Karitász vásár
Márkófolt Varrókör kiállítása
November 27. Adventi koncert

December 3. Értékünnep - temetői képszentelés, értékbemutató, kiállítás, és játszóház
December 5. Mikulásünnepség
December 23. Mindenki Karácsonya
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2016. december 3. szombat
Márkó, Kulturális Központ
Program:
15.00 A temetőben Enyingi Mihály keramikus képeinek ünnepélyes átadása, felszentelése

16.15 A Kulturális Központban helyi alkotóink kiállításának megnyitója, majd értékeink képes,
vetítéssel egybekötött bemutatója
A délután folyamán a karácsonyváró játszóházban alkotunk mézeskalács házikót, ajándékdobozt
és tasakot, figurákat, szalma karácsonyfadíszeket,
valamint ünnepi mécsestartót.
Mindenkit szeretettel várunk!
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ÚJDONSÁG MÁRKÓN!!!
Reál M Kft. megkezdi, gépjárművek
hatósági műszaki vizsgáztatását.
Örömmel értesítjük Kedves Vendégeinket, hogy a

Személyautók
Kisteherautók
Teherautók
Nyerges vontatók
Pótkocsik
Mezőgazdasági vontatók

Márkói Csárda
december elején megnyitja kapuit.
A hagyományos a’la carte étterem mellett tervezünk
hétfőtől szombatig napi háromféle menü választási
lehetőségét helyben fogyasztva és kiszállítva is.
Éttermünkben bankkártyával, Erzsébet utalvánnyal
és kártyával, valamint MKB, OTP és K&H
Szépkártyával is lehet fizetni.
Várjuk szíves megkereséseiket év végi családi és
céges rendezvényekre. Igényekhez igazítva vállalunk halászlé, töltött káposzta, sültes- és hidegtálak
elkészítését és szállítását.

Szolgáltatásaink:
Műszaki vizsga, zöldkártya
Fékhatás, lengéscsillapító mérés
Gumiszerelés, futómű beállítás

Szilveszteri élőzenés óévbúcsúztató bálr a 6.900,Ft/fő áron lehet helyet foglalni. Az ár tartalmaz fogadó italt, választható háromfogásos vacsorát, éjfélkor pohár pezsgőt és svédasztalos vacsorát.

Vizsgadíjak:
Személyautó – 21.290 Ft
Egyéb, fent felsorolt gépjárművek
vizsgadíja egyedi.

További pontos részletekről szórólapokon értesítést
küldünk, valamint a +36 30 356 1766-os telefonszámon érdeklődhet hétfőtől szombatig 8h-20h-ig.

Vizsga időpontok:
Hétfőn: 8:00 – 15:00
Pénteken: 8:00 – 15:00
Időpont egyeztetés az alábbi
telefonszámon:
+36 20 5045088
Fehér József
A Márkói Csárda gyakorlott konyhai

Vizsgabázis címe:
REÁL M Kft.
8441 Márkó, Iparos u. 6-8.

kisegítőt, főzőasszonyt keres.
Jelentkezni a +3630 356 1766
számon lehet hétfőtől szombatig
8-20 h-ig.
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RECEPTÖTLET

Elkészítés:
A lisztet keverjük össze a sütőporral, majd szitáljuk
bele egy tálba, adjuk hozzá a felkockázott margarint, és kezdjük el összemorzsolni.
Ezután keverjük hozzá a porcukrot, és a kakaót,
majd adjuk hozzá a tojássárgáját, és a tejnek a felét.
Ezután gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát,
és a maradék tejet apránként adagoljuk hozzá, hogy
egy könnyen nyújtható tésztát kapjunk (a tejet mindenképpen apránként adjuk hozzá, mert a liszttől
függ, hogy kevesebb, vagy esetleg több kell bele).
A tésztát ezután osszuk el két egyenlő részre, majd
az egyik tésztagombócot nyújtsuk ki enyhén lisztezett sütőpapíron tepsi méretűre.
Ezután a sütőpapírral együtt, emeljük át a tepsibe,
majd kenjük rá a kókuszos tölteléket.
A kókuszos krémhez a tojásfehérjét egy csipet sóval
kezdjük el habbá verni, majd amikor már kezd kifehéredni, állandó keverés mellett, apránként adjuk
hozzá a porcukrot, hogy kemény habot kapjunk.
Ezután adjuk hozzá a kókuszreszeléket, majd keverőkanállal, óvatosan keverjük össze a habbal.
A tepsiben lévő tésztára egyenletesen kenjük rá a
kókuszos-habot, majd lisztezett felületen nyújtsuk ki
a másik tésztagombócot, és óvatosan helyezzük a
tetejére.
Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd közepes
hőmérsékleten süssük 25-30 percig. (én légkeverésnél 160 fokon, 25 percig sütöttem)
A sütőből kivéve a tepsiben hagyjuk teljesen kihűlni.
A pudingport keverjük simára egy kevés tejjel, majd
adjuk hozzá a maradék tejet, a tojássárgákat, és szintén keverjük simára.
Ezután állandó keverés mellett, pár perc alatt, főzzük sűrűre, majd hűtsük ki egészen.
A porcukrot és a vaníliás cukrot keverjük habosra a
margarinnal, majd apránként keverjük hozzá a teljesen kihűlt pudingot is.

Bounty szelet
Hozzávalók:
A tésztához:
 25 dkg liszt
 12,5 dkg margarin
 8 dkg porcukor
 1,5 dkg kakaó
 1 csomag sütőpor
 1 nagy tojássárgája
 1 dl tej



12,5 dkg porcukor

A pudingos krémhez:
 2 csomag vaníliás pudingpor
 4 db tojássárgája
 3 dl tej
A kókuszos töltelékhez:  20 dkg Rama margarin
 20 dkg kókuszreszelék  15 dkg porcukor
 2 csomag vaníliás cu 5 db tojásfehérje
kor
(nagy)
A kisfiú hazafelé az anyjának könyörög egy pötytyös labdáért. Az anyjának nincs kedve megvenni,
de azt ígéri a gyerekeknek, hogy ha hazaérnek, azt
játszanak, amit akar. Otthon a gyerek azt kéri, játszanak papás-mamást. A mama belegyezik, mire a
gyerek így szól:
- Öltözz asszony, megyünk és veszünk a gyereknek
egy pöttyös labdát!

***
A vidéki favágónak ad a TSZ-elnök egy motoros
fűrészt, hogy gyorsabban menjen a munka. Egy
hét múlva jön az elnök ellenőrizni.
- Na bátyám, hány fát sikerült kivágni?
- 30-at.
- De hát ezzel naponta 50-et is ki lehet vágni!
- Én pedig egész nap keményen melóztam.
- Adja ide, majd én megmutatom! - mondja
az elnök, azzal beindítja a fűrészt.
- Mi ez a berregés? - kérdi a favágó

Végül egyenletesen kenjük rá a teljesen kihűlt tésztára a pudingos krémet, majd tegyük be pár órára a
hűtőbe, hogy kellően lehűljön, és az ízek jól összeérjenek.

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