Márkó Község Lapja
Megjelenik havonta
XIV. évfolyam 9. szám
Márkóért együtt!

2017. szeptember

Hírek
A
Veszprém—Márkó—Bánd
bicikliút ügye örömünkre újra
napirendre került. A területek
kisajátítása és a tulajdonosokkal
való egyeztetés megkezdődött.
Ennek befejezése 2019 nyarára
várható. A kerékpárút a korábban
tervezett nyomvonalon fog megépülni. Az anyagi lehetőségek
mára már adottak. A beruházás
költsége a teljes nyomvonalon
várhatóan 600 millió forint, és a
projekt előreláthatólag 2020
őszén zárul.
Az iparterület közvilágításának
kiépítése befejeződött. Az E.ON
ügyintézési munkálatai után a
fények októberben gyúlnak ki.
Az újtelepen hamarosan megkezdődik a mellékutcák aszfaltozása.
Kérjük, hogy az árok és az út között lerakott föld/murva/stb. ku-

pacokat a munkálatok megkezdése előtt, még ezen a héten távolítsák el. A beruházást a Strabag
Zrt. nyerte el. A munkaterület
átadása szeptember 22-én történt
meg. A gépek felvonulására és a
munkák megkezdésére szeptember 28-án kerül sor. A Rózsafa
utcai és az ófalut az iparterülettel
összekötő járda (temetővel szemben) aszfaltozása is ekkor történik. Az útépítés idejére kérjük a
lakosság megértését és türelmét.
Elkezdtük a leendő szabadidőpark területén található források
kitisztítását, illetve 2 forrás helyén 2 db víznyerőhely kialakítását. A park hangulatának emelése
érdekében az egyik kutat nyomós
kútfejjel látjuk el, amely a héten
már el is készül. A másik hagyományos tekerős kút lesz.

nek pótlása az ősszel megtörténik.
A gördülő fejlesztési terv elfogadása megtörtént. Ez tartalmazza a
falunkban lévő ivóvíz– és csatornarendszer fejlesztését. Képviselő-testületünk úgy határozott,
hogy a szennyvíztisztító bővítésének szükségességét a további
fejlődés érdekében fontosnak
tartja, ezért a terveket jövőre elkészítteti, s ezáltal a szennyvíztisztító 2500 fős lélekszám elérése után is biztonságosan fog működni. Első lépésben a kapacitást
2000 fő lakosságszámra bővítjük,
s a későbbiek folyamán szükség
esetén további 500 főig bővíthető
kapacitás.
Tisztelettel:

Az új soron ültetett 100 db fából
10 db sajnos nem eredt meg. En-

Hartmann Antal
polgármester

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Ezúton kérünk minden kutyatulajdonost, aki nem az önkormányzat által szervezett oltáson oltatta be az ebet, legyen szíves bemutatni az oltási kiskönyvet a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban legkésőbb 2017. október 31-ig.
A háznál történő oltás igényét még szeptember 30-ig jelezhetik az önkormányzatnál a 0688/504-014 –es telefonszámon, az onkormanyzat@marko.hu email címen
vagy személyesen.
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Márkó SE hírei
Csapatunk 2017. augusztus 27én, a 3. fordulóban Bakonynánára
látogatott. Egy újonnan alakult
fiatal, lendületes csapattal játszottunk. Sajnos egyéni hibákból
adódóan hátrányba kerültünk rögtön a mérkőzés 5. percében.
Azonban a csapatot dicséri, hogy
hamar egyenlíteni tudtunk. A 28.
percben Kozma Béla Imre egyenlített. Egy jó ütemű első félidő
végén az ellenfél ismét meg tudta
szerezni a vezetést (38. perc), így
hátrányban vonultunk le pihenőre. Tudtuk, hogy a második félidőben hasonló iramra kell számítanunk. A második félidőben öszszeszedettebben játszottunk. Ennek, és Kozma Béla Imre remek
egyéni teljesítményének köszönhetően, több gólt rúgva mint Bakonynána, megnyertük a mérkőzést. Végeredmény: 3-4. Góllövő:
Kozma Béla Imre (4).
A 4. fordulóban Nagyesztergárt
láttuk vendégül, akiktől a kupában 8-1-es vereséget szenvedtünk. Tavaly ők nyerték meg a
bajnokságot! Természetesen en-

nek tükrében készültünk a találkozóra. Tudtuk hogy nehéz lesz,
de abban is biztosak voltunk,
hogy még egyszer olyan rosszul
nem játszhatunk mint a kupában.
Az első félidőben Nagyesztergár
szinte az első helyzetét gólra váltotta. 0-1-es hátránnyal mentünk
pihenni. A második félidőben
Kozma Béla Imre ismét a hálóba
talált, majd őt követően a mérkőzés hajrájában Magasházi Márk
szabadrúgás góljának köszönhetően megfordítottuk a mérkőzést.
A helyzeteink alapján nagyobb
arányú győzelmet is arathattunk
volna, viszont ezen a meccsen a
három pont megszerzése volt a
legfontosabb. Végeredmény: 2-1.
Góllövők: Kozma Béla Imre és
Magasházi Márk.
Az 5. fordulóban megint csak
utazott a csapatunk. Eplény csapatának vendégei voltunk. Innen
szintén 3 ponttal térhettünk haza.
Végeredmény: 0-6. Góllövők:
Kozma Béla Imre (2), Zagyva
András (1), Beke Bálint Oszkár
(1), Horváth Ádám (1), Kneisz
Bence (1).
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A 6. fordulóban a tabellán 1 ponttal mögöttünk lévő Várpalota csapatát fogadtuk. Hamar meg tudtuk szerezni a vezetést. Az első
félidőben Beke Bálint Oszkár
duplájának és Kneisz Bence találatának
köszönhetően
3-0-s
előnnyel mehettünk be az öltözőbe. A második félidőben kicsit
fejben bent maradtunk az öltözőben. Sokan talán már azt hitték,
hogy simán megvan a győzelem,
viszont egy szerencsétlen öngólnak köszönhetően Várpalota csapata szépíteni tudott amitől aztán
nagyon erőre kaptak. Egy újabb
góllal 3-2-re módosították az állást. A csapat szerencsére ettől
nem tört össze, és újabb gólokat
szerzett. Végeredmény: 5-3. Góllövők: Beke Bálint Oszkár (4),
Kneisz Bence (1).
A következő fordulóban Olaszfaluba megyünk pontokért.
Köszönjük a szurkolást! Reméljük, egyre többen fognak kilátogatni a meccseinkre! Hajrá Márkó!
Inzsöl János
játékosedző

Márkófolt Varrókör
Egyesület hírei
Az egyesület a nyáron heti
rendszerességgel ugyan nem
tartott foglalkozásokat, mégis sokszor találkoztak egymással a tagok. A Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület és a Márkói Németek és
Magyarok Baráti Köre által
szervezett kézműves táborban is tartottunk foglalkozásokat. A nyár végén átnéztük az eszközeinket, kicsit
újítottunk, rendezgettük a
holmikat.
Szeptember 8-án, pénteken
megkezdődtek a foglalkozások a felnőtteknek, 12-én,
kedden a gyermekeknek.
Nagy öröm számunkra,
hogy az idén három új kisgyermek is érkezett az első
foglalkozásra, s Jutka néni
segítségével már el is kezdtek ismerkedni az öltésekkel.
Sok izgalmas, érdekes program, tanulnivaló, varrnivaló
vár ránk az idei tanévben is.
Az újdonságok mellett továbbra is készítjük a baba
labdákat falunk újszülött kis
lakóinak, készülünk az adventi, Karitász támogatására
szánt tombolára, játszóházakra, kiállításokra.
Október 18-án, szerdán
Papkeszin lesz kiállításunk. A megnyitó 17 órakor kezdődik, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

December 2-án, szombaton délelőtt állítjuk fel a tavaly elkészült Betlehemet.
Délután a Márkói Kamara
TehátRum ünnepi műsorával köszönti az Adventet és
a várakozás jelképeként
felállított Betlehemet, valamint megnyitja a jótékonysági tombolával és játszóházzal egybekötött, hagyományos kiállításunkat. A
játszóház végén, a gyermekek az elkészített alkotásaikkal díszíthetik a Betlehem
kerítését. A részletekről a
későbbiekben adunk hírt.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy idén 116.548,- Ft
gyűlt össze a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %okból.

Köszönjük, hogy támogatták a Márkófolt
Varrókör Egyesületet
munkáját, fejlődését a
személyi jövedelemadó
1 % felajánlásával!!!
Minden kedves alkotó kedvű, jó közösségre vágyó
érdeklődőt szeretettel várunk! Szívesen megtanítunk mindenkit a foltvarrás
rejtelmeire. Kedden 17 órától a gyermekeket, pénteken
17 órától pedig a felnőtteket.

Migray Emődné Gabi néni
Madarászné Ifju Bernadett
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JÓGA
A nyári szünet után ismét gerinctorna, minden hétfőn
17.00 órától 18.30 óráig a Kulturális Központban.
Jellemzően csoportos mozgásterápiaként működik, mely a nyugati
gondolkodású ember számára teljes mértékben befogadható elemeket tartalmaz.
Cél a fizikai test egészségének
fenntartása, helyreállítása, helyes
légzés elsajátítása, stresszoldás,
relaxációra való képesség javítása.
Az órák nem tartalmaznak az emberek többségének komfortzónáján kívül eső gyakorlatokat. A
foglalkozásokhoz bármikor lehet
csatlakozni. A gyakorlatok mindenféle előképzettség nélkül elvégezhetők, nem igényelnek extra
laza izmokat.
Kényelmes ruhát célszerű viselni.
Váltócipő vagy zokni, polifoam,
pléd szükséges. Nem javasolt az
étel fogyasztása a foglalkozások
előtt legalább 2 órával és utána is
várni kell egy keveset! Óra közben nem ajánlott az ivás, viszont
utána bő folyadékbevitel szükséges, lehetőleg szénsavmentes forrásvíz!
Foglalkozásvezető: Papp Éva

ELŰZETÉSI EMLÉKMŰ

MEGHÍVÓ

„Csak egy marék földet/Hazám talajából/Hol bölcsőm
ringott messze távol/Az a marék föld kedves a lelkemnek/Ott voltam boldog igazán gyerek/ Csak egy marék
földet hozzatok nekem”

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2017. október 7-én a XVII. Német Nemzetiségi Fesztiválra. A pr ogr am 15.00 órakor kezdődik a Kulturális Központban.

Az elűzetés 70. évfordulója alkalmából a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó emlékművet szeretne
állítani a templomkertben, azoknak a márkói lakosoknak a tiszteletére, akiknek 1948. január 13-án
egy batyuval el kellett hagyni otthonukat. Az emlékművet Enyingi Mihály keramikus művész tervezi és készíti, valamint a települési önkor mányzat segítségével (a fagy beállta előtt) kivitelezi.
Aki anyagilag támogatni szeretné az emlékmű felállítását, az az alábbi számlaszámon teheti meg.
Számlaszám: Kinizsi Bank Zrt.
73200127-11276155-00000000
Német Nemzetiségi Önkormányzat 8441 Márkó,
Padányi Bíró Márton tér 5.
Telefonszám: +36/30/417-1080



Márkói óvodások műsora



Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar



Dózsa Gy. NNNY Ált. Iskola



Herendi Német Nemzetiségi Egyesület Nefelejcs tánccsoportja



Márkói Kamara TehátRum



Magasházi János, Cziráky Bálint harmonika

A kulturális program után mindenkit szeretettel
várunk a táncházba és a svábbálba. A jó hangulathoz a zenét a Heimattöne Kapelle szolgáltatja.
A belépés díjtalan.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó

Klubdélután - Márkói Ridikül
Szeretettel várunk a klubdélutánunkra!
Időpont: 2017. 10. 26. (csütörtök) 17.30 óra
Helyszín:
Márkó, Polgármesteri Hivatal melletti díszterem
Amire számíthatsz:
 mit tegyünk az egészségünkért
 szépségápolás /előadóval/
 filmvetítések
 meditáció, stresszoldás
 szituációs gyakorlatok
 különböző témakörökben meghívott előadók előadásai
 és még sok-sok más!
A klubdélutánt havi egy alkalommal indítjuk, az előadások 1,5 óra időtartamúak.
A beszélgetések során finom teával és teasüteménnyel várunk!

Találkozzunk a fent megadott helyen és időpontban!
Kiss Rita és Törökné Ibolya
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Nyári tábor
A Márkói Németek és Magyarok Baráti Körének tábora az
idén is várta a kicsiket egy
egész héten át délutánonként.
Hétfőn a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár könyvtárosai vezényelték le a délutánt. Készült tyúkanyó varrással, ceruzatartó béka, pillangó,
üvegbe zárt virágoskert és gondoltak az iskolára, amihez könyvjelzőt ragasztottak. Ezen a napon
megkezdődött az agyagozás, ahol
a szülők is formázták az agyagot.
Kedden az óvó nénik
jöttek, és jó volt látni, hogyan örülnek a
rég nem látott csemetéknek, akik most
már írnak, olvasnak
és
önállóan
kézműveskednek. Készült űrhajó,
kígyó, kócos lisztfigura, színes
papírdísz, teknősbéka kicsiknek.
A foltvarrók az idén macis kulcstartóval varázsoltak el minket
(nekem azóta az lóg a kulcsomon).
Szerdán kinn dörgött, villámlott,
esett, de bent a Méhész Szövetség
tagja a napsütést és meleget varázsolta elő a képekkel, hiszen bemutatta, hogyan lesz a virágpor-

Csupa jó hír a Szent
Márk Karitász Csoporttól!

ból méz, hol élnek a méhek, és 3
féle mézet lehetett kóstolni. Népi
játékokat
játszottunk,
és
luficélbadobó verseny is volt, ami
lány győzelemmel ért véget.
Csütörtökön az égbolt kiderült,
és két másik óvó
néni is jött irányítani a kis kezeket,
ahol lepke és katica
készült, a másik
asztalnál varázspapíron varázslatosan
gyönyörű rajzok keltek életre. A
nagyobb gyerekek ördögbottal
bűvészkedtek a nap végén. Egy
asztalnál a türelemre is szükség
volt, de aki kitartott, hazavihette
a poháralátétet.
Eljött a péntek. Az idei év se telhetett volna el ékszerkészítés nélkül. Ki nyakláncot, ki fülbevalót
fűzött az anyukájának vagy magának. Ezen a napon is agyagoztunk, és az elmaradhatatlan tetkóktól a kezek végig csillogtak.
Köszönjük a gyerekek nevében a
Márkói Önkormányzatnak és a
Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi támogatást, köszönjük a helyet, a szülőknek, hogy elkísérték a gyerekeket, és hogy hozzájárultak az
uzsonnához lekvárral, zöldséggel,
szörppel és ropogtatnivalóval.
Krein Viktória
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Ez évben is igyekeztünk a karitatív munkánkat lelkiismeretesen, a
nehéz helyzetben lévők javára
végezni.
A nagyböjti élelmiszer gyűjtést,
melyet a templomban hirdettünk
meg
saját
vásárlással egészítettünk ki. Így 7 családos és 18 egyedül élő nyugdíjas
lakótársunk kapott tartós élelmiszercsomagot.
A Béres csepp gyártói felajánlásából négyen kaptak, a hozzá
szükséges C vitaminnal együtt.
A vetőmag programban 5 család
tudott jó minőségű vetőmaghoz
jutni.
A nyár a diákokról szólt, a Plébánia hűs kertjében hirdettünk hittan tábort 40-45 gyermek részvételével. Remekül érezték magukat. Érdemes lenne jövőre több
héten is rendezni napközis tábort,
önkéntes
diákok
bevonásával, hogy segítsük a dolgozó
szülőket a hosszú szünetben. Erre keretet ad az 50 óra középiskolai önkéntes munka kiírása.
A szeptemberi iskolakezdéshez 7
tanuló vásárlási utalványban, és
19 diák pénzbeli juttatásban részesült. Ősszel a Szent Erzsébet
adománygyűjtés már a karácsonyi készülődésről szól.
Kérem, hogy aki a környezetében
nehezen élő lakótársunkról, családról tud, értesítsen, hogy segíthessünk. Sokszor az nem kér segítséget, akin igazán segítene a
törődés, odafigyelés.
Migray Emődné

A hittanos napközi tábor
Kaptam egy felkérést, hogy írjak
a hittanos táborról, ami évek óta
nagy népszerűségnek örvend a
gyerekek körében. Felhívtam Antal Ilonát, hogy írjon egy vázlatot,
hogy mit is csináltak a gyerekek
ezalatt a hét alatt.
Olyan szép , kidolgozott vázlatot
kaptam, hogy ebből elvenni nem
kellett, és hozzátenni is egy pár
nevet kellett. (köszönöm)
Bevallott célja a napközinek,
hogy a nyár végén, mikor fogytán
a szülők szabadsága, besegítsünk
a gyermekekre vigyázásban. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy
kisebb gyermekekről van szó,
akiket még nem lehet egyedül
otthon hagyni. A korosztály
óvodás kortól kb. 10-12 éves
korig terjed.
Mivel évek óta csináljuk ezt, a
segítőink kinőttek /munkába
álltak/, illetve azok, akikre az
első időkben vigyáztunk, megnőttek. Ebben az évben 4 ilyen
megnőtt gyermekünket segítőnek avattunk. /Szabó Zsófia,
Szabó Tamara, Bernátzki Dóri
és Valter Levente./ Kiss Barnabás,Valter Szonja és Szabó Matyi
már tavaly is komoly segítők voltak, az idén pedig a tervezésben
is
oroszlánrészük
volt.
/
Veszprémből 2 “nagylány”, ők
már dolgoznak és így töltötték a
szabadságukat, és két most érettségizett fiúnk, egy 10-es és egy 9
-es segítőnk volt még. / A veszprémiek, a két márkói fiú és én a
plébánián aludtunk.
Miután a gyerekeket elvitték, a
segítőkkel megbeszélést tartottunk. Egyrészt értékeltük a napot,
a ránk-bízottakkal kapcsolatos
gondokat megosztottuk, és előkészítettük a következő napot.
Öröm volt látni a segítők felelősségteljes hozzáállását.
A hét témája: Szent László király

megismerése, és jó tulajdonságainak gyakorlása.
Létszám: 35 gyermek, akikre vigyázott 14 ifi-segítő, és általában
3-4 konyhatündérünk volt.
Napi program:
9-ig gyülekező, játék a templomkertben vagy Plébánia udvaron.
9-től közös énekes, imás kezdés a
templomban, a napi program ismertetése.
Fél 10-től tízórai - /amit a 2-3
állandó veszprémi és egy-egy
márkói konyhatündér (Irénke néni, Jutka néni, Marika néni, Márta
néni, Gabi néni, Irma néni) készített elő. Tea és kenyér, kalács –
tulajdonképpen soknak ez volt a
reggelije./
Ezután következett a napi közös

program: hétfőn Márkón kihelyezett “állomásokon” voltak ötletes
feladatok, és kis csapatokban járták végig az 5 állomást.
Kedden számháború, szerdán
kézműves nap /közösen készítettek képregényt Szent Lászlóról
egy hosszú, erre alkalmas papíron/, csütörtökön sportpályás nap,
focival és sportjátékokkal, pénteken ajándékkészítés, majd vízibombázás.
A programtól függően 13 óra tájékon volt az ebéd, amikor az
egymásra-figyelést is gyakoroltuk. A gyerekek csapatonként
ültek asztalhoz, a segítők szolgáltak fel, illetve szolgálták ki a
“kicsiket”. Régi szabály, hogy
nem válogatunk, és a kiszedett
adagot megesszük, repetát több6

ször is kérhetünk. A konyhatündérek a felszolgálásban nem segítettek – ez egyedül a ifi-segítők
feladata volt. Ügyesek voltak, és
tetszett is nekik a feladat.
Két turnusban ebédeltünk. Míg az
egyik fele a tábornak ebédelt, addig a másik fele Jézusról szóló 25
-30
perces
filmet
nézett.
Ebéd után szabad program, majd
három részletben megnéztük A
legszebb ajándék c. játékfilmet.
Volt olyan, aki úgy nyilatkozott,
hogy életre szóló élmény volt.
Volt olyan, akinek segíteni kellett
figyelni. A két utolsó napon a
Pollyanna c. filmet néztük meg
délután.
15 tájékon lezártuk a napot énekkel, imával, majd uzsonnáztunk.
16 óra tájékán kezdtek el jönni
a gyerekekért, 17.30-ra mindenkit elvittek.
Ezután következett az Ifiprogram: játék, beszélgetés, és
napi értékelés. Este 8-ig maradhattak a márkói lányok is.
A köszönet a péntek délelőtti
rajzokból lett. Mindenki rajzolt
egy ajándékot, ezt a közösbe
raktuk, majd a záró értékeléskor húztunk. A konyhatündérek kaptak egy-egy ifi által készített rajzot. A márkóiakét Gabi
néninek adtuk oda.
Augusztus utolsó hetének első
három napján még volt 15 gyermekünk, akinek szüksége volt
ránk. Rájuk már csak én vigyáztam – és ez már iskola-előkészítő
volt. Délelőtt számoltunk, olvastunk, délután volt játék és film. A
veszprémi két asszony volt a
konyhatündérünk. (A. Ilona)
Köszönjük a tartalmas tábort. A
szülők nevében is mondhatom,
hogy jövőre is legyen hangos a
gyerekzsivajtól a plébánia és a
hangos énektől a templom.”
Krein Viktória

Márkói Nyugdíjasok
Egyesülete

ünnepen, ahol nagyon jól
éreztük magunkat. Sancinak
köszönjük.

Szeptember 6-án tartottuk a
nyári szünet utáni első összejövetelünket, amelyen megköszöntöttük az elmaradt és a
szeptemberi névnaposainkat
ill. a 85. szülinapját ünneplő
személyt. Beüzemeltük az új
hangosító eszközünket, mely
reméljük jó szolgálatot fog
tenni.

Október 8-án kirándulni
megyünk a velemi gesztenye
fesztiválra, de átmegyünk
Ausztriába is, és megnézzük a
lékai (Lockenhaus) várat. Várhatóan 2000 Ft-ot kell majd
fizetni, amelyet az október 4-i
összejövetelünkön kérünk.

Szeptemberben „Örök zöldek”
néptánc csoportunk is megkezdte próbáit. Szeptember 9én Litéren voltunk, a Szilva

Október 1-én, vasárnap 17
órakor színházi előadás lesz
a bérleteseinknek. A „Mágnás
Miska” című előadást nézzük
meg.
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Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik adójuk 1%
-val támogatták egyesületünket, már megkaptuk a NAV
értesítését az összegről, amely
49,8 E Ft.
Következő
összejövetelünk
október 4-én, az önkor mányzat „Idősek napja” alkalmából rendezendő ünnepségen lesz.
Várjuk tagjainkat és leendő
tagokat is!
Vezetőség
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Kedves Barátaink, Támogatóink!

Ezúton értesítem a kedves olvasókat, hogy a Márkói Könyvtár nyitva tartása megváltozott. A továbbiakban hétfőn 16-19 óráig és csütörtökön 16-19
óráig ór iási könyvválasztékkal vár om szer etettel a könyvek és az olvasás iránt érdeklődő lakótársakat.

Kedves Gyerekek!
Kérlek Benneteket, hogy díszítsük ki együtt a
könyvtárat őszi rajzokkal vagy egyéb alkotásaitokkal!
Várlak Benneteket szeretettel!

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az
elmúlt évben adójuk 1 %-ával támogatták egyesületünket. 2017-ben a 2016. évi személyi jövedelemadó 1%
felajánlásokból 160.438,- Ft-ot kaptunk, amit működési
költségeink pótlására és további fejlesztésekre használunk fel.
Az ősszel megkezdődtek néptánc foglalkozásaink, melyekre továbbra is szeretettel várjuk a táncolni vágyó,
népzene és népi kultúra iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat a Kulturális Központba az alábbi időbeosztás
szerint:
Néptáncpróbák:
Hétfő 16:45-17:30 — Apró Talpak (3-6 év)
17:30-18:30 — Csicsergő Csemeték (7-10 év)
Csütörtök: 17:00-18:30 — Csupa Csajok (11-14 év)
Felnőtt tánccsoportunkba haladó táncosok jelentkezését várjuk (kedden 18:30—20:00 óráig és vasárnap 16:30—18:30 óráig)

Makay Katalin
könyvtáros

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
Madarász Péter
elnök
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RECEPTÖTLET
Emeletes kekszes
élvezet

Elkészítés:
1. Hozzávalók: 50 dkg darált keksz, 10 dkg ráma, 10 dkg
porcukor, pici tej, pici rum. Ezeket összegyúrom. Egy
közepes tepsi alját, darát keksszel megszórom, és belenyomkodom a masszát
2. A krém hozzávalói: 50 dkg túró, 2 dl tejszín (hulala), 1
vaníliás cukor, porcukor ízlés szerint. A túrót elkeverem
a cukorral,majd beleteszem a felvert tejszínt.
3. Pudingos krém: 2 csomag vaníliás pudingot 6 dl tejjel
felfőzök, ízlés szerint cukorral és 1 vaníliás cukorral
ízesítem, majd ha kicsit hűlt, 5 dkg rámával összekeverem.
4. A tetejére a maradék tejszínt rakom.
Köszönjük a receptet Hartmann Antalnénak!

TERMELŐI VEGYES
VIRÁG– ÉS AKÁCMÉZ
ELADÓ
Érd.: Márkó, Petőfi u. 44.
Tel.: 0630/335-1630

GARÁZSVÁSÁR
2017. október 14-én 9-14 óráig
Márkón, a Petőfi u. 44. sz. alatt
Cipők, kabátok, pulóverek, ruhák és kiegészítők diszkont áron

Továbbra is várjuk jól bevált, finom ételek receptjeit újságunk recept ajánló
rovatába!
Egy középkorú férfi ül szomorúan a bárban, előtte egy
nagy pohár ital, amihez láthatóan még hozzá sem nyúlt.
Egy idő múlva odamegy hozzá egy nagydarab, kövér kamionsofőr és felkapja a poharat, majd mind megissza. Erre a
szerencsétlen fickó elsírja magát. A kamionos megsajnálja:
- Ne haragudj, öregem, ez csak tréfa volt. Rendelek neked
egy másikat...
Mire a másik tovább keseregve:
- Nem kell, nem azért sírok... Reggel késve érkeztem be a
munkahelyemre, mire kirúgtak. Aztán megyek vissza a
parkolóba, a kocsimat ellopták. Nagy nehezen hazamegyek, erre ott találom a feleségem egy másik férfival az ágyban. Na ekkor határoztam el, hogy
itt öngyilkos leszek. Erre maga idejön és mit
csinál? Megissza a mérgezett sörömet...

Ha saját készítésű horgolt ajándékkal
szeretné meglepni szeretteit, és még
nem tud horgolni, szerdánként 17.00
órától a Kulturális Központban ehhez
nyújt segítséget a kézimunkaszakkör.

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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Egy jó hangulatú délután, ahol horgolunk és
sok új dolgot tanulunk!

Foglalkozásvezető:
Enyingi Judit.

