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                         2016. augusztus 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIII. évfolyam 8. szám 

Márkóért együtt! 

Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Ezúton értesítjük a tisztelt tagtársainkat, hogy a 

következő összejövetelünket szeptember 7-én, 

17 órai kezdettel tartjuk. 

      

Elnökség 

É R T E S Í T É S 

 

Az ebek kötelező veszettség elleni oltása: 

2016. szeptember 3-án, szombaton  

9.30 órától 10.30 óráig 

a Kulturális Központ (Márkó, Kálvária u. 6.) előtti 

parkolóban lesz. 

 

Pótoltás: 2016. szeptember 12-én, hétfőn 

  17.30 - 18.00 óráig lesz a fenti helyszínen. 

 

Az oltás díjtétele: 4.000,- Ft/eb, mely összeg  

1 db féreghajtó tabletta árát is tartalmazza. 

 (Testsúlyra vonatkoztatva 10 kg –ként 1 db tablettát 

kell megvásárolni. További tabletta ára 200,- Ft/db.) 
 

Aki az oltásra nem tudja elhozni a kutyáját, előzetesen 

is kérheti a háznál történő beoltást a hivatalban. 

A háznál oltásért 500 Ft/udvar díjat kell pluszban fi-

zetni (két vagy több eb esetén a kiszállás díjtalan). 
 

Az oltásra az eb oltási könyvét feltétlenül hozza magá-

val! Az oltási könyv pótlása 500 Ft/db. 

 

                                           dr. Láng Zsanett 

       jegyző 

Erdőlátogatás korlátozása  

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. fel-

hívja a figyelmet, hogy az erdőről, az erdő vé-

delméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján  

 

2016. szeptember 1. és 2016. szeptember 30. 

között  

16:00 órától reggel 9:00 óráig 

erdőlátogatási korlátozást vezet be a kezelé-

sében lévő területeken.  

 

Kérjük, hogy a jelzett időszakban ne tartózkod-

janak az erdőben! A tilalmi időszakban a terü-

leteken nagyvad vadászat folyik, amely az erdő 

látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti. 

 

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt  

 

 

 

Az idei évben a Márkói Német Nemzetiségi Feszti-

vált az eddigiektől eltérő időpontban, 2016. októ-

ber 8-án tartjuk.  

 

A programról részletes tájékoztatót a Márkói Tü-

kör szeptemberi számában olvashatnak. 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

* * * 
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Lakossági tájékoztatás a 

gombamérgezések megelő-

zéséről 

 

Az átlagosnál csapadékosabb 

nyár kedvezett a vadon termő 

gombák szaporodásának, ezzel 

együtt jár, hogy megnövekszik a 

gombamérgezések száma is. 

 

A gombászás kellemes időtöltés, 

de néhány fontos alapszabályt be 

kell tartani, hogy csak gomba-

szakértő által megvizsgált gom-

bát fogyasszunk és nem vizsgált 

gombát soha ne ajándékozzunk 

ismerősöknek. A gombák ugyan-

is súlyos, akár halálos mérgezést 

is okozhatnak! 

 

A gyilkos galóca és a gyilkos ga-

lóca típusú mérgezés az, ami a 

legsúlyosabb, esetleg halálos ki-

menetelű is lehet, azonban gya-

koriak az egyéb gombák által 

okozott mérgezések, melyek lap-

pangási ideje jóval rövidebb. Há-

nyással, hasmenéssel vagy ideg-

rendszeri tünetekkel 

(zavartsággal, hallucinációkkal) 

járnak, ritkán halálos kimenetelű-

ek. – Ha a gomba elfogyasztását 

követő két órán belül jelentkez-

nek a tünetek, akkor nagy való-

színűség szerint nem gyilkos ga-

lóca típusú mérgezésről van szó. 

 

A gyilkos galóca mérgezés gyo-

morrontást idéző tünetei ugyanis 

fél és 1 nap után jelentkeznek, 

majd a 3. napig javulás figyelhető 

meg, azonban a 3 és 6 nap között 

már olyan súlyos máj- és vese-

elégtelenség alakulhat ki, amikor 

csak a transzplantáció, azaz 

szervátültetés mentheti meg a 

beteget. 

 

A kezelés minél korábbi megkez-

dése érdekében - a tünetek észle-

lését követően minden esetben 

forduljon orvoshoz és vigyen 

mintát a gombából, vagy az elké-

szített ételből, illetve tisztítási 

hulladékból, mert így a gyanúsí-

tott gombafajtája gyorsabban 

azonosítható. Nagyon fontos, 

hogy hányan ettek még a gombá-

ból készült ételből. Értesítsen 

minden fogyasztót a megbetege-

désről, és tájékoztassa őket arról, 

hogy ők is forduljanak minél 

előbb orvoshoz. 

 

Fontos továbbá a maradék étel 

további fogyasztásának megaka-

dályozása! 

Kedves Márkóiak! 

 

Ősztől ügyvédként folytatom 

tevékenységemet. Várom ked-

ves ügyfelek jelentkezését! 

 

Főbb tevékenységi körök: 

 képviselet polgári perekben 

(ingatlanügyek, szerződéses 

ügyek, kártérítési ügyek, ...), 

 családjog, 

 szerződések szerkesztése 

(pl.: ingatlan adásvételi, 

megbízási, vállalkozási, …), 

 elektronikus cégeljárás, 

 munkaügyi kérdések, perek, 

 társadalombiztosítás, család-

támogatási ellátások, 

 közigazgatási perek, 

 civil szervezetek (egyesü-

letek, alapítványok …), 

 társasházak jogi ügyei, 

 végrendeletek készítése, ha-

gyatéki ügyintézés, 

 adatvédelem, betegjogok, 

 jogi tanácsadás. 

 

A felsoroltakon kívül is, ha bár-

milyen jogi jellegű problémájuk 

adódik, szívesen segítek. Idő-

pont egyeztetés végett telefonon 

keressenek. 

 

Elérhetőségek: 

Madarászné dr. Ifju Bernadett 

Dr. Hegedüs Tamás  

Ügyvédi Iroda 

8200 Veszprém, Szabadság tér 

9. I/2. 

8441 Márkó, Viola utca 5/E. 

06 70 236 18 35 

iphigenia.aulis@gmail.com 

 

Tisztelettel: 

Madarászné dr. Ifju Bernadett 



3 

Az idén 5. alkalommal rendeztünk 

Márkói Cserdülő Népzenei és Ha-

gyományőrző Tábort a Márkói 

Római Katolikus Egyházközség 

épületében. A július 18. és 22. 

között 40 gyermek részvételével 

tartott egy hetes napközis tábort 

ezúttal a moldvai népi kultúra, 

néptánc és népzene köré építettük, 

de a heti programok során nagy 

szerepet kapott a helyi értékeink 

játékos formában történő megis-

mertetése, megszerettetése is.  

A gyerekek minden nap legalább 

1 táncpróbán vettek részt Sancival 

és Nikivel (Hoffer Nikolett).  Hét-

fő délelőtt a csapatépítésé volt a 

főszerep. Az újonnan kialakított 

csapatok nevet és indulót találtak 

ki maguknak és zászlót készítet-

tek, melyet a hét folyamán min-

den feladatnál magukkal vittek. 

Utána a táncpróba mellett Vojts 

Tóni látta vendégül csapatainkat 

egy kis játékos helytörténeti fog-

lalkozásra, majd állatsimogatásra. 

A délutáni táncot követően mókás 

sorversenyeket tartottunk.  

Kedden kirándulni indultunk a 

bándi Majer Antal Kilátóhoz. Út-

közben izgalmas feladatokkal, 

játékokkal, kalandokkal leptük 

meg a gyerekeket, akik hősiesen 

teljesítve a túrát fáradtan és éhe-

sen érték el úticélunkat. A hegyen 

szülők gondoskodtak az ínycsik-

landozóan finom ebédről, mely-

nek elfogyasztását követően a na-

gyobbak részvételével megkez-

dődhetett a  számháború. A hazaút 

már nehezebben ment, de végül 

mindenki sikeresen teljesítette a 

kimerítő, de élményekben gazdag 

túrát.  

Szerda délelőtt a néptánc mellett 

az ANTSZ közreműködésével 

szervezett egészségmegőrző fog-

lalkozáson vehettek részt a gyere-

kek. A higiéniával, a tisztálkodás 

fontosságával és a kórokozókkal 

kapcsolatos játékos foglalkozások 

során a gyerekek számos új isme-

rettel és apró ajándékokkal gazda-

godtak. Ezen a délutánon a foci-

pályára vonult a csapat, ahol az 

uzsonna elköltése után izgalmas 

métabajnokságot rendeztünk. 

Csütörtök délelőtt a Márkófolt 

Varrókör tagjai látogattak el a tá-

borba, hogy a néptánc mellett ér-

dekes gombképek elkészítésében 

segítsék a gyerekeket. Ebéd után 

falujáró vetélkedőt rendeztünk a 

csapatoknak, melyben a feltett 

kérdések helyes megválaszolása 

mellett a feladatok megoldásának 

sebességét is pontoztuk. Nagyon 

izgalmas volt a verseny, és a csa-

patok előszeretettel keres-

ték fel nagy tudású, 

felnőtt lakótársa-

inkat, és kértek 

segítséget tő-

lük a kérdések 

megválaszolá-

sában. Vissza-

érkezve hama-

rosan indultunk 

Bakonybélbe, ahol 

a Pannon Csillagdá-

ban megismerkedhettünk a 

világegyetem működésével, illet-

ve naprendszerünk felépítésével. 

A látottak, hallottak közül a film-

vetítés aratta a legnagyobb sikert. 

A programról hazaérkezve meg-

kezdtük az esti készülődést, 

ugyanis a hagyományainkhoz hí-

ven az idei évben is a csütörtök 

volt az „ottalvós nap”, amikor is 

az iskolás gyerekek lehetőséget 

kaptak az igazi táborozás érzésé-

nek megtapasztalására egy éjsza-

kai kalandos program, tábortűz, 

éjszakai túra, bátorságpróba, majd 

pedig (szakadó esőben :) sátorban 

töltött éjszaka megélésére.  

Reggel aztán jöhetett a következő 

kaland, majd tánc, moldvai ételek 

készítése és lovaglás a táborhe-

lyen. Illetve ha az eddigi feladatok 

kevésnek bizonyultak, a csapatok 

újabb kihívással találták szemben 

magukat. A nap folyamán ugyanis 

versbe kellett foglalniuk a hét ese-

ményeit. A kezdeti nehézségek 

ellenére nagyon frappáns és vic-

ces versek születtek délutánra. A 

csángó lepény és a moldvai mics 

hús elfogyasztása után lassan ké-

szülődtünk a tábor végét jelentő 

záróbulira, melynek során a csa-

patok heti teljesítményét kiérté-

keltük és sok finomsággal jutal-

maztuk, illetve a verseket is meg-

hallgattuk. A délután fénypontját, 

egyben a heti programunk ünnepi 

lezárását a torta érkezése jelentet-

te. 

Ezúton köszönjük a szülőknek a 

bizalmat és a sok finom süte-

ményt, fagyit ill. gyümöl-

csöt, a tábor szer-

vezésében és 

lebonyolí-

tásában 

résztve-

vők se-

gítségét, 

Kissné 

Cservenyák 

Judit, Biszak 

Bori, Lozsi Niki, 

Migray Zsuzska és Molnár Kata 

egész hetes odaadó munkáját, a 

Márkófolt Varrókör Egyesület 

tagjainak a  segítséget, a Márkói 

Római Katolikus Egyházközség-

nek a használatának biztosítását, a 

Márkói Német Nemzetiségi Óvo-

dának az étkeztetésünk biztosítá-

sát, valamint Márkó Község Ön-

kormányzatának az anyagi támo-

gatást, mely nélkül a tábor nem 

valósulhatott volna meg ezen a 

színvonalon. 
 

Márkói Cserdülő  

Kulturális Egyesület 
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Falunap 2016 
 

Az idei évben, a tavalyi kezdemé-

nyezést folytatva már péntek dél-

után megkezdődtek a falunapi 

programok. A rendezvény új 

színfoltjaként hagyományteremtő 

céllal rendeztük meg a Márk-

Olimpiát, melynek érdekessége, 

hogy bár idén az olimpi-

ai játékok  első 

napján tartot-

tuk, ezután 

nemcsak 4 

évente, ha-

nem minden 

évben a faluna-

punk kísérőprog-

ramjaként szeretnénk 

továbbvinni és egy népszerű helyi 

közösségi programmá varázsolni.  

Mi is a MárkOlimpia? Egy játé-

kos megmérettetés, mely egyfor-

mán veszi igénybe a helyismereti  

tudásunkat, kitartásunkat, tájéko-

zódó képességünket, ügyességün-

ket, és nem utolsó sorban a neve-

tő izmainkat. Olyan falutúra, ahol 

a versenyző csapatok nem tud-

ják előre az útvonalat, hi-

szen mindig csak a kö-

vetkező állomáshe-

lyig kapnak 

iránymuta-

tást. Az 

állomások 

a Márkó kvíz 

kérdések mellett 

egy-egy feladattal is 

várják a résztvevőket, 

melyek minél gyorsabb és 

pontosabb megoldása vezet a 

győzelemhez.  

Az idei, első MárkOlimpia a 

templomkertben vette kezdetét, 

ahol az induló csapatok csúzlival 

támadták a bokrokra felkötözött 

lufikat. Innen a temetővel szem-

ben található 7 forráshoz vezetett 

útjuk, ahol minél több forrást kel-

lett felkutatni a résztvevőknek.  

A következő állomás Paula lán-

gossütője volt, ahol „az Üvegtig-

ris és Hamupipőke” történetéhez 

kapcsolódóan lisztből borsót vá-

logattak a résztvevők, természete-

sen időre minél többet.  

Innen Márkó új részére, a Viola 

utcához érve az íjászkodás tudo-

mányában merülhettek el a ver-

senyzők.  

A következő állomáshelyen, a 

Kulturális Központban puzzle 

kirakása volt a feladat, és 

a feladvány természe-

tesen nem volt más, 

mint maga, a falunk 

rendezvényeinek 

helyszínéül szolgá-

ló, gyönyörűen meg-

újult épület. 

Innen a kápolnához siettek a 

csapatok, melyet minél gyorsab-

ban körbeölelve megtudhatták, 

hogy hány ember összefogása 

szükséges ehhez a művelethez. 

A vasútállomásra érkezve a 

nyelvtörő feladvány a nyelvizma-

inkat is próbára tette, majd a fris-

sen felújított világháborús emlék-

mű parkjában várta a résztvevő-

ket egy valóban „szédületes” fel-

adat.  

Az utolsó, 9. állomás a Már-

kói Csárdánál volt, ahol 

a hamarosan újra 

megnyíló étterem 

leendő üze-

meltetői várták 

a versenyzőket az 

utolsó kvízkérdéssel, 

fűszerfelismerési felad-

vánnyal és egy kis vendéglá-

tással. A verseny kiértékelését 

követően mókázással zártuk a 

programot. A Paula lángossütője 

által felajánlott lángosokat kötél-

re felkötve, kéz nélkül fogyaszt-

hatták el a vállalkozó kedvű, vi-

dám résztvevők. A megmérette-

tésben a „3 grácia + a ráadás” 

nevű csapat végzett a 4. helyen, a 

„Petőfi úti picúrok” kapták a 3. 

helyezést, a „Brokkolik” a 2. he-

lyezettek lettek, és a versenyt a 

„Csillámflitterpóniláma” csapat 

nyerte.  

Köszönetünket fejezzük ki vala-

mennyi segítőnek, illetve min-

denkinek, aki bármilyen módon  

hozzájárult a program megvalósí-

tásához. Reméljük, jövőre még 

többen kapnak kedvet ehhez a 

vidám, közösségi játékhoz. 

 

Augusztus 6-án, szombaton haj-

nalban, a szakadó esőben csak 

remélhettük, hogy az időjárás 

mégis kegyes lesz hozzánk, és 

nem gördít akadályt a falunapunk 

szabadtéri programjai elé. És va-

lóban így történt. Reggel 8 órára 

Márkó felett kitisztult az ég, és az 

egész nap folyamán elkerültek 

minket a felhők. Így sikeresen 

megrendeztük a hagyományos 

utcafoci bajnokságot és a 

vadprököltfőző versenyt is. Eköz-

ben a légvárban ugrálhattak a 

gyermekek, illetve a mellette fel-

állított rodeóbikán, majd később 

a varázsszőnyegen is kipróbálhat-

ták ügyességüket a bátor vállal-

kozók. A Kulturális Központ 

melletti füves területen a Pál Pé-

ter által üzemeltetett Faparipa 

Népi Hagyományőrző Ügyességi 

Játékokkal ismerkedhettek az ér-

deklődők. A délelőtt folyamán 

lovaglásra is volt lehetőség helyi 

lovak és fiatal márkói lovasok 

segítségével.  

Akik a sok mozgásos játék köz-

ben egy kis nyugalomra, kreatív 

élményekre vágytak, azokat arc– 

és testfestéssel, agyagozással, 

illetve a Márkói könyvtár által 

szervezett játszóházba vártuk. A 

program során a gyerekek a 
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veszprémi Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár gyermek-könyvtárosai, 

Kaposi Noémi és Vargáné 

Ládonyi Erzsébet segítségével 

alkothattak levendulás tűpárnát, 

cserepes, papírvirágos ablakké-

pet, mignonos könyvjelzőt, bag-

lyos rajzmappát, kutyás 

ajtónévtáblát valamint üvegfes-

téssel készített képeket. A kéz-

műves foglalkozások közt min-

den korosztály megtalálta a 

számára érdekes elfoglaltsá-

got, sőt, a kicsik mellett né-

hány szülő is kedvet kapott 

az alkotáshoz.  

Ez a program a Könyv-

tárellátási Szolgáltató 

Rendszer (KSZR) kereté-

ben valósult meg. 

A falunapi rendezvény tel-

jes ideje alatt zajlott a már 

évek óta hagyományosan 

megrendezendő adománygyűj-

tő akció a Márkói Német Nem-

zetiségi Óvoda támogatására. A 

„Sütizz az ovisokért!” elnevezésű 

programban az intézmény dolgo-

zóinak és szülői munkaközössé-

gének szervezésében az adomá-

nyozókat süteményekkel és üdí-

tővel kínálták, illetve a nagyobb 

felajánlásokért tombolaszelvényt 

is adtak a szervezők. 

12 órára elkészült az ebéd, és a 

főzőverseny résztvevői is a zsűri 

asztalára helyezték gasztronómiai 

remekműveiket. A falu számára 

hatalmas mennyiségben főző csa-

patot az elmúlt évekhez hasonló-

an az idén is Kiss János és Pető 

Jenő Flórián alkotta, akiknek ez-

úton is köszönjük a finom ételt.  

A zsűri értékelése alapján a főző-

verseny 3. helyezését a Márkói 

Örökifjú Nyugdíjas Csapat nyerte 

el. A Márkói Virágzó Violák csa-

pata végzett a 2. helyen, míg az 

idei verseny legfinomabb pör-

költjének járó 1. helyezést a 

Sportköri Banditák csapata érde-

melte ki. 

Az ebéd után egy rövid szünet 

következett. A délutáni progra-

mot 15 órakor Hartman Antal 

polgármester nyitotta meg, majd 

a márkói Steixner István Német 

Nemzetiségi Énekkar előadását 

hallatták Magasházi János har-

monika-kíséretével. Őket a Már-

kói Kamara TehátRum követte 

a színpadon, majd pedig Ko-

vács Ágnes Magdolna és Ke-

resztesi László, a Pannon 

Várszínház színművészei-

nek fergeteges műsora kö-

vetkezett. Ezután a falu-

napi versenyek ered-

ményhirdetését és díját-

adását tartottuk. Az 

utcafoci bajnokság 

legeredményesebb csa-

pata a Kálvária utca lett. 

Gyurmánczi Roland a 

bajnokság legjobb kapusa 

címmel büszkélkedhet, míg 

a gólkirálynak járó oklevelet 

Sári Lackó vehette át. A 11-

es rúgó verseny győzteseként 

Král Líviónak gratulálhattunk 

és a legfiatalabb játékosunk ez-

úttal Ticz Ádám volt. A díjak át-

adása után a Márkói Cserdülő 

Népáncegyüttes és a Márkói 

Örökzöld Néptánccsoport  foly-

tatta a műsorok sorát.  

A táncok után a tartottuk a Márkó 

Község Díszpolgára kitüntetés 

ünnepélyes átadóját. Márkó Köz-

ség Önkormányzat Képviselő-

testülete tavaly döntött a kitünte-

tés létrehozásáról. A testület az 

idei évben Bede Andrást, közsé-

günk egykori háziorvosát több 

lakótársunk írásos ajánlása alap-

ján posztumusz díszpolgári kitün-

tetésben részesítette. A díjat Hart-

mann Antal polgármester adta át 

a kitüntetett unokáinak, Bede 

Melindának és Bede Gabriellá-

nak.  

A kitüntetés átadását  követően 

hamarosan a Márkói Kamara 

TehátRum lépett ismét színpadra, 

a nevetés könnyeit csalva a nézők 

szemébe. Utánuk a Herendi 

Prelude Női kar hangulatos elő-

adása következett, majd a bala-

tonfüredi Thunderfoot Dancers 

country tánccsoport műsorán szó-

rakozhattunk. Előadásuk alatt a 

hátérben már készülődött a 

Kozmix együttes, akik a színpad-

ra lépve fergeteges hangulatot 

varázsoltak a teremben.  

A színpadi műsorok után megtar-

tottuk a tombolasorsolást, majd 

kezdetét vette a bál, melyet 22 

órakor az idén első alkalommal 

megrendezett tűzijátékkal szakí-

tottunk meg, aztán folytatódott a 

buli hajnalig.  

 

Ezúton is köszönjük mindazok-

nak a segítségét, akik bármilyen 

formában és mértékben munká-

jukkal vagy támogatásukkal hoz-

zájárultak a falunap sikeréhez.   

Reméljük, hogy a jövőben is ha-

sonlóan színvonalas rendezvény-

nyel tudunk kedveskedni az ér-

deklődőknek. 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – muvelodes.marko@gmail.com 

www.marko.hu 

Új segédet vesz fel a patikus. Az első éjszakai ügyelet 

előtt így oktatja: 

– Egyszerű dolog ez. Ha öv alatti panaszokkal jönnek, 

adj ricinust! Az öv feletti panaszokra adj aszpirint! 

Másnap reggel a patikus kérdezi: 

– Na, fiatal barátom mi történt az éjjel? 

– Nem volt semmi baj. Egy eset kivételével a tanácsai 

szerint jártam el. 

– Ez valami speciális eset volt? 

– Igen. Bejött egy csodálatos nő, szétnyitotta a kabátját, 

alatta nem volt semmi. Rám nézett és azt mondta: 

– Szépfiú! Egy éve nem láttam férfit! 

– Nos, ennek a nőnek szemcseppet adtam! 

 

Az útépítésnél a főnök odamegy a munkások-

hoz:- Fiúk van egy kis gond! Nem érkezetek 

meg a lapátok!  - Sebaj, majd egymásra 

támaszkodunk. 

RECEPTÖTLET 

Zakuszka  

/kenyérre kenhető  

zöldségkrém/ 

 
Hozzávalók:  

 1 kg sült padlizsán,  

 1 kg sült pritamin vagy 

kápia paprika,  

 3 nagy vöröshagyma,  

 3 dl sűrített paradicsomlé,  

 3 dl olaj,  

 2 babérlevél,  

 egész feketebors  

 só ízlés szerint. 

Elkészítés: 

A padlizsánokat és a paprikákat megsütjük  faszénen 

vagy sütőben. Megpucoljuk, lehúzzuk a héjukat és a 

paprikák csumáját eltávolítjuk. Olajon üvegesre párol-

juk az apróra vágott hagymát, majd hozzátesszük az ap-

rított vagy ledarált padlizsánt és paprikát. Felöntjük a 

paradicsomlével és belerakjuk a fűszereket. Addig főz-

zük, míg az olaj feljön a tetejére. 

Kihűtve kenyérre vagy pirítósra kenve tálaljuk. Hűtőben 

1 hétig eláll. Ha télire szeretnénk elrakni, forrón üve-

gekbe merjük, kis szalicilt teszünk a tetejére, és száraz 

dunsztba tesszük, amíg kihűlnek. 

 

Ház körüli, kerti munkákat 

és fűnyírást vállalok. 
 

Érdeklődni: 

Tel.: 06/70/5020-173 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

júliusban és augusztusban született   

új kis  lakóit 
 

   

Gyenge Lucát 
      Juhász Kolost  

 Schaefer Annamáriát 
 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a szülőknek és sok örömet   

kívánunk  az egész családnak! 


