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                    2017.  október 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XIV. évfolyam 10. szám 

Márkóért együtt! 

Hírek 

 

Márkó Község Önkormányzat 

képviselő-testülete 2017. október 

17-én tartott közmeghallgatásán a 

következő polgármesteri beszá-

molót fogadta el:  

 

Egy éve volt a közmeghallgatás. 

Azóta a beígért beruházásokat 

maradéktalanul teljesítettük. Sőt 

úgy érzem, több munkát is vé-

geztünk, mint amennyit megígér-

tünk. Egy dolog maradt el az em-

berhiány, illetve munkaerőhiány 

miatt. Az orvosi rendelő oldalán 

a Petőfi utcai járda építése. Vál-

lalkozóval nagyon magas áron 

tudtuk volna megcsináltatni. 

Igyekszünk a munkálatok jelen-

tős részét a saját munkaerővel 

kivitelezni.  

 

Az előző évben a Vadvirág és a 

Kőhát utca elkészültét követően a 

télen a jóléti eszközöket, pl. pa-

dokat készítették el a dolgozóink.  

Tavasszal önerőből elkészítettük 

a Kulturális Központ tűzjelző 

rendszerét. A szigorú előírások 

miatt ez 6 millió Ft-ba került. En-

nek megléte a használatbavételi 

engedély feltétele volt, melyet 

ebben az évben megkaptunk.  

 

Az adósságkonszolidációban 

nem részesült önkormányzatok 

20 millió forintos támogatásából  

a stáció területén le tudtuk aszfal-

tozni a bekötő utakat, és kihe-

lyeztük az utcanév táblákat. A 

Rózsafa utcában elkészült a jár-

da. Ahol hiányos, ott a lakók ké-

rését teljesítettük, mert szeretnék 

saját maguk térkövezni a bejárót.  

Az iparos utca közvilágítása is 

megvalósult. Ez 18 millió Ft-ba 

került.  

 

A falu közigazgatási területén 

belül van egy 30 ha terület az ön-

kormányzat tulajdonában, melyet 

gondozunk, kaszálunk, így évek 

óta igényelhetjük a földalapú tá-

mogatást.  

A fásítás és virágosítás jegyében 

130 fát ültettünk. 86-ot vásárol-

tunk, a többit előneveltük. A fásí-

tás és virágosítás a jövő évben is 

folytatódik.  

 

A jövő évi tervek:  

 

Legfontosabb feladatunk a 

szennyvíztisztító bővítése. Az 

előkészítő munkálatok hosszadal-

masak és nem látványosak. Ta-

vasszal a terveket el kell készít-

tetni, majd a szakhatóságokkal 

véleményeztetni és engedélyez-

tetni. Az engedélyeztetésre a 

2018-as év rámegy. A beruházás 

várhatóan 2019-ben kezdhető el.  

 

A kerékpárút beruházás is tovább 

folytatódik. Veszprém- Márkó-

Bánd szakasz megépítésére pá-

lyázat keretén belül van lehető-

ség. A kerékpárúttal összefüggés-

ben pihenőhelyek kialakítására is 

szükség lesz.  

 

Ebben az évben a forrásokat kita-

karítottuk, és egy kutat is állítot-

tunk fel. A víz bevizsgálásra vár.  

 

A Petőfi utca felső része nem ke-

rült aszfaltozásra, mert az nem az 

önkormányzat tulajdona. A jövő-

ben szeretnénk, ha önkormányza-

ti tulajdonba kerülne és akkor le 

lehet aszfaltozni.  

 

További terveink még, hogy a 

Petőfi utcában az ivóvíz rend-

szert korszerűsítsük, az eternit 

csöveket kicseréljük. Ezt tervez-

zük a Hársfa, Rózsafa és Vasút 

utcákban is. A mai árak mellett 

ez méterenként 35 e. Ft-ba kerül-

ne.  

 

Szakemberekkel kiszámítottuk, 

hogy az iparterületen a szenny-

vízelvezetés megoldása milyen 

költségekkel járna. Ez 25 millió 

Ft-os beruházást jelentene az ön-

kormányzat számára. A befizetett 

iparűzési adót azonban 100%-ban 

nem tudjuk az iparterületre fordí-

tani, hisz a településrendezésre, a 

működtetésre is fordítani kell. 

Ezért a fenti beruházás egyelőre 

még várat magára. 

 

A kápolna külső-belső festése, 

renoválása megtörtént. Ezúton is 

kérünk mindenkit, hogy vigyáz-

zunk az eddigieknél is jobban 

falunk jelképére! 

 

Önkormányzatunk képviselő-
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Márkói Nyugdíjasok  

Egyesülete 

 

Október 8-án kirándulni vol-

tunk az ausztriai Lékán, ahol 

megnéztük a lockenhausi 

lovagi várat. Visszafelé a 

velemi gesztenyenapon töltöt-

tünk egypár órát, ahol min-

denki kedvére kóstolhatta a 

finom gesztenyepürét, illetve 

túrázhattak a kápolnához. Ha-

zafelé a Hegykapu vendéglő-

ben „ritka” finom gulyáslevest 

vacsoráztunk somlói bor kísé-

retében. Nagyon vidám han-

gulatban tértünk haza. 

 

Legközelebbi összejövete-

lünk az ünnep miatt novem-

ber 8-án lesz 16 órai kezdet-

tel. 

 

November 5-én (vasárnap) 

11.30 perckor szentmise lesz 

a márkói templomban a nyug-

díjas klub, illetve egyesület 

elhunyt tagjaiért. 

                                                  

Vezetőség 

testülete úgy döntött, hogy a je-

lenlegi közvilágítási rendszert a 

legkorszerűbb, ledes rendszerre 

cseréli le. Nagy lehetőség ez tele-

pülésünk számára, hiszen költ-

ségvetésünket plusz kiadással 

nem fogja megterhelni. 
 

 

Összességében elmondható, hogy 

az anyagi helyzet stabil, a jövő 

évi tervek takarékos gazdálkodás 

mellett megvalósíthatók.  

 

Tisztelettel: 

 

Hartmann Antal 

polgármester 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 

 

Önkormányzatunk október 4-

én, immár 5. alkalommal ren-

dezte meg idősek napi rendez-

vényét. Az idei programra  

nagy örömünkre szép számmal 

látogattak el falunk  nyugdíjas 

korú lakói. A délután folyamán 

gazdag, jó hangulatú színpadi 

műsorral kedveskedtünk vendé-

geinknek.  

 

A rendezvény Hartmann Antal 

polgármester úr köszöntő szavai-

val vette kezdetét, majd a Radics 

Tibor tárogatóművész vezetésé-

vel működő veszprémi Verbunk 

Népi Koncertzenekar előadását 

hallgathattuk meg. Őket a Pan-

non Várszínház három színésze, 

Kovács Ágnes Magdolna, Szente 

Árpád Csaba és Molnár 

Ervin követte a színpa-

don, akik jól ismert da-

lokkal, musical– és ope-

rett részletekkel kápráz-

tatták el a lelkes közön-

séget.  

Talán az utol-

só produkció 

aratta a legna-

gyobb sikert, 

hiszen ezúttal nyugdí-

jasaink Örökzöld cso-

portjának előadásában 

láthattunk egy nem 

mindennapi, humoros, 

táncos műsort 

Bakonyvári Sándor zenei 

kíséretével.  

A színpadi műsor után 

folytatódott a tánc, de már 

a táncparketten, és egy na-

gyon kellemes hangulatú, 

vidám este kerekedett.  

 

Ezúton is szeretnénk meg-

köszönni a résztvevőknek és a 

segítőknek, hogy munkájukkal és 

jelenlétükkel hozzájárultak az est 

sikeréhez. Örülünk, hogy ilyen 

szép számban ellátogattak ren-

dezvényünkre és reméljük, hogy 

mindenki jól érezte magát. 
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Márkófolt Varrókör  

Egyesület hírei 

 

Papkeszin az Őszi Tárlaton 

megnyílott a kiállításunk 

2017. október 18-án. Egé-

szen november 3-ig látható. 

16-án hétfőn berendeztük a 

termet. Köszönjük a segítsé-

get azon tagjainknak, akik a 

kiállítás előkészítésében 

részt vettek! Papkeszin na-

gyon kedvesen fogadtak 

bennünket, minden jelenlé-

vő kiállító egy szál virágot, 

az egyesület emléklapot ka-

pott ajándékba. A megnyitó 

után az esti órákba nyúlóan 

beszélgettünk a helyiekkel.  

A kiállítás megnyitójára a 

foltvarrás és az egyesület 

története mellett számos ér-

dekes információt is össze-

gyűjtöttünk, ami tetszett a 

helyieknek, s visszhangra is 

talált. 

A csoport egyik fele Kislő-

dön volt, Gombocz Ágival 

tűzést tanulni. Nehéz nap 

volt, sokat kell még gyako-

rolni. Ági 2017. november 

11-én Márkón tart tanfolya-

mot, hullámmintát fogunk 

varrni. Nagyon várjuk már, 

kellemes stílusa, felkészült-

sége miatt öröm mindig a 

vele töltött nap. A tapasztal-

tabbak Balatoncsicsóra men-

nek táborba. 

Készülünk az Adventi Jóté-

konysági Kiállításra és 

Tombolára.  

SZERETETTEL VÁR-

JUK ÖNÖKET A MÁR-

KÓI KAMARA 

TEHÁTRUM EGYESÜ-

LETTEL  EGYÜTT  

2017. december 2-ÁN. 
 

Tervezett programok: 

 Betlehem köszöntése a 

Márkói Kamara Tehát-

Rum műsorával 

 Kiállítás megnyitója 

 Játszóház a Márkói 

Könyvtár és a Márkófolt 

Varrókör Egyesület szer-

vezésében, ahol a Betle-

hemre is készthetnek 

díszt a gyermekek 

 Rögtöntombola a helyi 

karitász csoport javára 

 Foltvarrós gyermekek 

zsákbamacskája 

Szeretettel várunk min-

denkit!    

Márkófolt Varrókör  

Egyesület 

FELKÉRÉS 

Christkindl szerepvállalásra 

 
Ez évben is szeretnénk a karácsonyi 

Christkindl járást megvalósítani, ezért vár-

juk a 8-10 éves lányok jelentkezését a jövő 

évi és akár az ez évi szereplésre. 

A csoportokba bekerülő lányok szüleinek a 

segítségét már előre kérjük, hogy támogas-

sák munkánkat azzal, hogy a lányok min-

dig pontosan és felkészülten jelenjenek 

meg a próbákon. 

Az első megbeszélést és a próbákat nov-

ember elején kezdenénk. A próbák előre 

láthatólag vasárnap délután lennének. 

Jelentkezéseket a 

nno.marko@gmail.com e-mail címen 

vagy a +36 30 417 1080 és a +36 30 268 

5930 telefonszámok valamelyikén várjuk. 

Segítségeteket és segítségüket előre is kö-

szönjük! 

A Márkói Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat nevében: 

 Pataki Mihály 

 elnök 

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HÍREI 

 

A Védőnői Szolgálat kérésére adjuk új-

ságunk mellékleteként a Szülői kérdőív-

ről szóló tájékoztatást. 

 

Tisztelt Szülők! 
 

Akik napi szinten kapcsolatban vannak ve-

lem, tapasztalhatják, hogy a szolgáltatás-

ban folyamatosan történnek változások. 

2017 szeptemberétől a Szülői kérdőívek 

segítségével objektíven fogjuk tudni mérni 

a gyermekek fejlődését. Kérem tanulmá-

nyozzák át a tájékoztatót! 

Tisztelettel:  

Jungné Kaibás Ágota  

védőnő 

mailto:nno.marko@gmail.com
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XVII. Német Nemzetiségi 

Fesztivál  

2017. október 7. 
 

 

A Német Nemzetiségi Fesztivál a 

német kulturális értékek egyik 

közvetítője, valamint lehetőséget 

nyújt a német nemzetiségi kultu-

rális egyesületeknek a bemutat-

kozásra.  Elősegíti más települé-

sek német nemzetiségi önkor-

mányzatával, egyesületeivel a 

kapcsolattartást. A zene és tánc 

hagyományok bemutatásán túl 

erősíti a település közösségi éle-

tét.  

 

 

A rendezvény elején köszöntőt 

mondott Pataki Mihály, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Már-

kó elnöke és Wágenhoffer Korné-

lia, a Magyarországi Németek 

regionális irodájának vezetője. A 

műsor szereplőit Hajdú Dzsenifer 

és Naményi Viktória mutatta be.  

 

Fesztiválunkra meghívtuk a fenn-

tartásunkban működő Márkói Né-

met Nemzetiségi Óvoda  óvodá-

sait. A gyerekek az óvodában 

tanult német nyelvű mondóká-

kat, játékokat, táncokat és éneke-

ket mutattak be, a nézők nagy 

örömére. 

A Steixner István Német Nem-

zetiségi Énekkar régi, helyi gyűj-

tésű német népdalokat elevení-

tett fel Magasházi János márkói 

harmonikás kíséretével. A feszti-

válon az énekkar tagjai azokat a 

szép színes ruhákat viselték, ame-

lyeket régi képek alapján készít-

tettek el, és általában nemzetiségi 

napokon viselnek. 

A Dózsa György Német Nyelv-

oktató Általános Iskola 

Maiglöckchen tánccsoportjának, 

valamint a Vergissmeinnicht He-

rendi Német Nemzetiségi tánc-

csoport előadása megalapozta az 

esti táncház és bál hangulatát. 

A hárskúti Hársfa Német Nemze-

tiségi Dalkör régi, helyi gyűjtésű 

dalaikat mutatta be.  

A Márkói Kamara TehátRum 

Egyesület Hans Sachs-tól a Kal-

már kosár vásári komédiájával 

szórakoztatta a közönséget. 

Magasházi János harmonikás 

nemcsak a Steixner István Német 

Nemzetiségi Egyesületet kíséri, 

hanem más településeken is rend-

szeresen kísér német nyelvű nép-

dalokat éneklőket. Ez alkalommal 

Magasházi János és Cziráki Bá-

lint tanuló közös harmonikaszó-

val varázsolta el a nézőket. 

A kulturális programot vacsora, 

majd egy órás táncház követte. 

Fész Rita táncoktató német tán-

cokra tanította a fesztiválon részt-

vevőket.  

A rendezvényt svábbál zárta,  

amelyhez a zenét a Heimattöne 

Kapelle szolgáltatta. 

A fesztivál szervezéséhez és le-

bonyolításához nagy segítséget 

nyújtott Wágenhoffer Kornélia a 

Magyarországi Németek regioná-

lis irodájának vezetője. Ez úton is 

megköszönjük a munkáját. 

 

 

Német Nemzetiségi  

Önkormányzat  

 

 

A rendezvény az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő és az 

Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma támogatásával valósult 

meg  NEMZ-KUL-EPER – 17- 

0342     

 

  
    

  



5 

LOMBHULLATÓ  

JÁTSZÓHÁZ 
 

Október 5-én gyermekzsivajtól 

volt hangos a Márkói Könyvtár. 

A már hagyományosan megren-

dezett Lombhullató Játszóházban 

az ősz jegyében készítettünk a 

zömében óvodás és általános is-

kolás gyerekekkel különféle dísz-

tárgyakat. Vargáné Ládonyi Er-

zsébet közreműködésével gyö-

nyörű alkotások készültek a 

könyvtárban ezen a délutánon. 

Az üvegfestés mellett gesztenyé-

ből denevért, bébiételes üvegből 

varjút, tobozból mókust, karton-

ból bagolydíszt, valamint boszor-

kányos hűtőmágnest és almama-

nót készítettek a résztvevők.  

A játszóházból a gyerekek fárad-

tan, de élményekben gazdagon 

térhettek haza. Ezúton is köszön-

jük az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár támogatását, mely nél-

kül a program nem valósulhatott 

volna meg ezen a színvonalon.  

 

Makay Katalin 

könyvtáros 

JÁTSSZma a könyvtárban! 
 

Családi társasjátékozásra invitáltuk a könyvtárba já-

tékos kedvű lakótársainkat szeptember 30-án szom-

baton. A program az Eötvös Károly Megyei Könyv-

tár támogatásával vásárolt társasjátékok felhasználá-

sával valósulhatott meg. A könyvtárba járó gyerekek 

már hetek óta ismerkedtek a játékokkal, többet közü-

lük ki is próbáltak. A szombati rendezvényen első-

ként a Dixittel játszottunk, majd a Twister hozta láz-

ba a nem túl nagyszámú, de annál lelkesebb csapa-

tunkat. Ezután a Honfoglaló játékra maradt még 

időnk. A gyerekek nagyon élvezték a délutánt, mely 

igazán jó hangulatban telt.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni a veszprémi Eöt-

vös Károly Megyei Könyvtár támogatását.  

Továbbra is szeretettel várjuk olvasóinkat a Márkói 

Könyvtárba! 

 

Makay Katalin 

könyvtáros 

Október 23-i megemlékezés 
 

Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc 61. évfordulóján 

tartott ünnepi megemlékezés az 

idei évben sajnos nagyon hideg, 

esős időben zajlott, így megren-

dezésére a Kulturális Központ-

ban került sor.  

 

Az ünnepségen a Himnusz el-

éneklését követően Hartmann 

Antal polgármester úr mondott ünnepi beszédet, 

majd a Márkói Kamara TehátRum műsorát hallhat-

tuk. Végül településünk lakói nevében Hartmann 

Antal polgármester és Kiss György alpolgármester 

helyezték el a kopjafánál a megemlékezés koszorú-

ját. 



6 

Klubdélután  

Márkói Ridikül 

 
Szeretettel várunk a 
klubdélutánunkra! 

 

2017. 10. 26.  

csütörtök 17.30 óra 

Helyszín:  Márkó, 

Polgármesteri Hivatal 

melletti díszterem 
 

Amire számíthatsz: 

 mit tegyünk az egész-

ségünkért 

 szépségápolás /

előadóval/ 

 filmvetítések 

 meditáció, 

stresszoldás 

 szituációs gyakorlatok 

 különböző témakö-

rökben meghívott elő-

adók előadásai 

 és még sok-sok más! 
 

A klubdélutánt havi egy 

alkalommal indítjuk, az 

előadások 1,5 óra időtarta-

múak. 

A beszélgetések során fi-

nom teával és teasüte-

ménnyel várunk! 
 

Találkozzunk a fent 

megadott helyen és idő-

pontban! 
  

Kiss Rita  

Törökné Ibolya 

A Kristályóriás Márkón 
(Toldi Éva újságírónő cikke az 

egyházmegye honlapjáról) 

 

„Lélekemelő jótékonysági kon-

certet adott október 1-jén Márkón 

a Szent Márk-templomban a 

veszprémi Szent László-templom 

kórusa, az idén nyáron vandál 

fiatalok által feldúlt helyi kálvária 

kápolnájának helyreállításához 

felajánlva a hallgatóság adomá-

nyait. (Mivel a  helyreállítási 

költségeket az elkövetők  megté-

rítik, a támogatást az épület  kül-

ső– és belső vakolására fordítot-

tuk.– szerk.) 

A falu határában lévő hányatott 

sorsú kálváriát eredetileg az 1834 

nagypéntekén pusztító tűzvész 

emlékére emelték a helybéliek, s 

történetében többször megélte, 

hogy lerombolták és sokfélekép-

pen meggyalázták. Környéke 

1989-ig páncélos gyakorlótér volt 

és a hadgyakorlatok során meg-

szentségtelenítő, barbár módon 

célpontként használták fel stáció-

it. Felújítása 1991-ben kezdődhe-

tett meg, amikor a stációkápolná-

kat külsőleg felújították, 2009-

ben pedig elkészültek a stációk 

képei, Enyingi Mihály kerami-

kusművész munkája révén. A falu 

lakói nagy becsben tartották min-

dig a kálváriát, kápolnácskáját 

lelkesen gondozták, oltárát virá-

gokkal ékesítették. Ezért az idei 

rombolás nagyon megrázta a 

helybélieket, hiszen a kápolnában 

az elkövetők barbár módon min-

dent, amit lehetett (szobrokat, 

festményeket, kegytárgyakat), 

tönkretettek, összetörtek, eléget-

tek. 

A koncert kezdetén atyai szeretet-

tel köszöntötte a kórust Vasáros 

József az egyházközség plébániai 

kormányzója, aki nyugalomba 

vonulása előtt húsz éven át volt 

plébánosa a veszprémi Szent 

László-templomnak. Büszkén, és 

elismerő szavakkal mutatta be a 

helybéli híveknek az énekeseket, 

akik veszprémi szolgálata idején 

is emelték szép énekükkel a hívő 

közösség lelki együttléteit a 

szentmiséken, lelkigyakorlato-

kon, kórustalálkozókon, hitmélyí-

tő alkalmakon. 

Az énekkar Csóka Richárdné kar-

nagy vezetésével, vendégmuzsi-

kusok közreműködésével. Sillye 

Jenő Kristályóriás című húsvéti 

oratóriumát mutatta be, amely 

felelevenítette Jézus szenvedés-

történetét, megidézte példabeszé-

deit, s a tanítványok árvaságának 

gyötrelmeit, mikor a kereszten 

meghalt Mesterük, majd a győze-

delmes feltámadást. „Kelj föl, aki 

görnyedtél, mert győzött az élet, a 

hatalom és a dicsőség örökre övé 

lett” – szállt a lelkesítő dallam az 

előadás epilógusában. Jézust 

Krámli Benedek, Tamást Szarvas 

Szilárd, Máriát Szimicsek Lilla, 

Magdalai Máriát Jung Tímea szó-

laltatta meg az oratóriumban.” 

Toldi Éva 
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ELADÓ TERMELŐI  

REPCE-, AKÁC– ÉS  

VEGYES VIRÁGMÉZ  

 

2 kg feletti vásárlás esetén  

házhozszállítást vállalok! 
 

 

 

 

Gábriel Tamás 

Márkó, Rózsafa u. 4. 

Tel.: 0670/253-6769 

 

 

 

 

 

 

A Márkói Kamara TehátRum Színjátszó Egyesület egyik célja, hogy megkeresse 

az utat a nézőkhöz. Közönség nélkül értelmetlen lenne a játékunk.  

„Útkeresésünk” egyik állomása az V. Színjátszó Találkozó, mely  

 

2017. november 4-én 15.00 órakor veszi kezdetét a Kulturális Központban.  

 

Fellépő csoportok:  

 Szó és Kép Színpad Homokbödöge,  

 Bakony Hangja Zirc,  

 Fantázia Színpad Papkeszi,  

 Márkói Kamara TehátRum.  

 

Tisztelettel meghívjuk Önöket, családtagjait és ismerőseit a találkozóra.  

Kérjük jelenlétükkel segítsék az „útkeresést”! 

 

Márkói Kamara TehátRum Színjátszó Egyesület 

 

 

 
 

2017. november 10. péntek, 16 óra 

MÁRKÓ, KULTURÁLIS KÖZPONT  

 

Tervezett program: 

  A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskola 2. b. osztályának előadása és a márkói 

óvodások műsora: Márton-napi gyermekdalok, versek, 

mondókák a Kulturális Központban 

 Lámpásos felvonulás a kápolnához, ott teázás, liba-

keresés, libázás 

 Tea, forralt bor, libazsíros kenyér 

 Játszóház az óvónénikkel 

 Táncház Sancival 
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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 

Egy öregember üldögél egy padon. Odaül mellé egy punk 

csávó a szivárvány színeiben játszó tarajos hajával. Az öreg 

csak bámul rá. Végül a punk nem bírja tovább és megkér-

dezi: 

- Mi van tata, még soha nem csinált semmi vadat életében? 

Mire az öreg: 

- Dehogynem fiam, egyszer úgy berúgtam, hogy megkefél-

tem egy papagájt. 

Pont azon gondolkodtam, hogy nem te vagy-e a fiam. 

 
 

Gazsi vágtat le bicajjal a hegyről. Elé ugrik egy rend-

őr: 

- Állj meg, Gazsi! Nincsen lámpád! 

- Ugorj, rendőr! Fékem sincsen. 

RECEPTÖTLET 

Békebeli aszalt szilvás,  

marcipános kuglóf 

Elkészítés: 

Hozzávalók: 5 tojás, 15 dkg 

barna nádcukor, 25 dkg aszalt 

szilva, 20 dkg marcipán, fél tk 

fahéj, 2 tk sütőpor, 40dkg 

liszt, 5 ek szilvalekvár, 1 dl 

étolaj, 2 dl tej 

 

A tojásokat a cukorral robotgéppel habosra keverjük. A 

marcipánt almareszelőn lereszeljük és a tojásos résszel 

összehabosítjuk. A liszthez adjuk a sütőport, a fahéjat, 

majd a tojásos részhez keverjük az olajjal, a lekvárral 

együtt, majd beleszórjuk a szilvákat, és a tésztát tejjel la-

zítjuk. Kivajazott kuglófformába öntjük a masszát, és 180 

fokon 50 perc alatt megsütjük.  

 

Köszönjük a receptet Madarászné dr. Ifju Bernadettnek! 

 

Továbbra is várjuk jól bevált, finom ételek receptjeit újsá-

gunk recept ajánló rovatába! 

 

 
 

GARÁZSVÁSÁR 
 

2017. november 11-én 9-14 óráig 

Márkón, a Petőfi u. 44. sz. alatt 
 

Cipők, kabátok, pulóverek, ru-

hák és kiegészítők diszkont áron. 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

szeptemberben és októberben 

született  új kis  lakóit: 

 

Utasi Botondot 

Tatai Nórát 

Adiatu Halim Milánt 

 
Gratulálunk  a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk  az 

egész családnak! 


