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

2018. szeptember
Tisztelt Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a TOP 1.4.1 pályázatra javaslatomra a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, mely eredménnyel járt. Az elnyert összeg 8.255.001,- Ft. Rövid időn
belül az óvoda fejlesztésére felhasználásra kerül, melyről a vezető óvónő fog tájékoztatást adni.
Jellemző tendencia, hogy a környékbeli falvakból és Veszprémből is szívesen és egyre többen jönnek
Márkóra lakni a jó megközelíthetősége, a táj szépsége miatt. A fiatalok számára a település vonzerőjét
igyekszik az önkormányzat fenntartani. Anyagi lehetőségei szerint igyekszik biztosítani a kellemes környezetet, az infrastruktúra fejlesztését. Remélhetőleg a Kormány továbbra is támogatja a dinamikusan
fejlődő önkormányzatunkat, amit híven tükröz a jövőben bekövetkezendő MODERN FALVAK PROGRAM.
A Kopjafa régi, elhasználódott betonalapját, önkormányzati dolgozóink Barabás téglából felújították.
A Kopjafa környéke így már méltó környezetet teremt nemzeti ünnepeink hangulatához.
A temető alatti területre - a katasztrófavédelemmel egyeztetve - zöld és egyéb hulladék elhelyezése TILOS. Mivel a tavaszi és őszi kerti munkák során keletkező zöld hulladék elhelyezésére megoldást szeretnénk találni, felveszem a kapcsolatot a "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. A későbbiekben a hulladékelhelyezés módjáról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
„Mozgás a friss levegőn” címmel jelent meg cikk a Veszprém megyei Napló 2018. szeptember 11-ei számában . A sportparkok építésére a települési önkormányzatok nyújthattak be kérelmet a lakosság számmal arányosan, mivel a kormány számára kiemelten fontos a mindennapos sportolás, melyet könnyen
hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel kívánnak vonzóvá tenni.
A Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében 10 millió forintos pályázati támogatásból
épül Márkón a focipálya mellett a kültéri sportpark. A helyszínen a WC használat lehetősége és a közvilágítás is megoldott. A gumialapzattal épülő parkban nyolc kültéri sporteszköz kerül elhelyezésre, amelyek különböző gyakorlatok elvégzésére alkalmasak és egész évben használhatók. Az önkormányzat az
új sportlétesítmény környékére padokat és asztalokat is telepít, hogy az eszközöket használó, egészségük
megőrzésére vágyó emberek, edzés után, pihenésképpen leülhessenek, vagy egyet beszélgethessenek.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy aki még nem tette jelentkezzen be Márkóra állandó lakosnak. Nagyon fontos a jövőbeli fejlesztések érdekében, hogy a lakosságszámhoz igazodóan részesedjen az önkormányzat állami támogatásban és normatívában.
Tisztelettel:
Hartmann Antal
polgármester
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MEGHÍVÓ
Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja minden nyugdíjas korú lakosát
2018. október 1-én 17.00 órakor
a Márkói Kulturális Központban
megrendezésre kerülő Idősek Világnapi rendezvényére.
Program:
•
•
•

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület gyermekcsoportja
Pannon Várszínház művészei
Meglepetések
Márkói Szent Márk Karitász Csoport hírei

Csupa jó hírek a Szent Márk Karitászcsoport idei programjairól
Örömmel írom, hogy Kocsisné Pfeifer Éva új társunkkal együtt részt vettünk a Főegyházmegyei Karitász
csoport által szervezet Alapképzésen. Reméljük, és arra törekszünk, hogy kamatoztatni tudjuk az ott hallottakat további munkánk során.

Tavasszal a vetőmagprogramban öt család részesült jóminőségű vetőmagban.
A templomi adománygyűjtés és a Főegyházmegyei Karitász Iroda anyagi támogatásával 25 család illetve
egyedül élő nyugdíjas számára készítettünk 5 kg-os tartós élelmiszercsomagot a húsvéti ünnepekre.
A Béres csepp program keretében négy rászoruló részesült a Béres Kft. ingyenes támogatásában.
Családi nap keretében részesei voltunk a kislődi karitász csoport bemutatkozásának. A Sobri Jóska Kalandparkban a tartalmas programok után szabadtéri szentmisén vettünk részt.
A hittan tábort idén is megrendeztük a Szent László Plébánia hittanosaival közösen. A hűs templomkertben tartalmas napokat töltöttek a diákok. Köszönjük Valterné Ilona, Kovácsné Márti, Makay Irén, Palvekné Zsuzsi és Huberné Irma konyhai szolgálatát.
Szeptemberben iskolakezdési támogatásként két fő Erzsébet utalványban, tizenkilenc fő pénzbeli segélyben részesült.
Ezúton is köszönjük a hívek és a civil szervezetek anyagi támogatását. Továbbra is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek beteg, rászoruló szomszédjaikra. Az odafigyelés, a jó szó sokat segíthet a magányosan
élőknek.
Migray Emődné

Márkói Futó Egyesület hírei
Mozogjunk együtt ősszel is! A Márkói Futó Egyesület 2018. október 6-án 10 órakor szeretettel várja a mozogni vágyó óvodásokat, iskolásokat az óvoda melletti füves területen. Ügyességi játékok, sorversenyek, a
végén pedig levezetésként egy ebéd előtti közös kocogás vagy futás vár rátok. Várunk benneteket, ne maradjatok otthon!
Helyreigazítás: az előző számban az augusztusi falunapi futóversenyen az alsós fiú kategóriának egy eredménye helytelenül jelent meg. Az első helyezett Fehér Benedek lett. Az elírásért elnézést kérünk.
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Könyvtári hírek
MEGHÍVÓ
Őszi Könyvtári Napok keretében szeretettel meghívjuk az Őszi Lombhullató Játszóházba a
Márkói Közösségi Könyvtárba a nagyszülőket, szülőket, gyerekeket egy vidám délutánra.
Programból:

Új képeskönyvek ajánlása

Meseolvasás

Társasjáték: felnőtt - gyerek „viadal”

Őszi dekoráció készítés
Időpont:
2018. október 5. péntek 16.00 - 19.00
Helyszín:
Márkói Közösségi Könyvtár, Márkó, Kálvária út 6.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Üdvözlettel:

Makay Kata
könyvtáros

Szent Márk Plébánia hírei
Szentmisék vasárnap 9 órakor, és pénteken 17 órakor.
Pénteken 16 órától fakultatív hittan általános iskolás gyermekeknek, 17.30-tól énekkari próba, ahová szeretettel várják az énekelni vágyókat. Az óvodában októbertől indul a hittan.
Kérjük jelezzék, ha környezetükben idős, beteg, ágyhoz kötött ember él, aki szeretne szentmisére jönni,
de nem tud, azt szívesen meglátogatja elsőpénteken.
Látogassák meg a Márkói Plébánia facebook oldalát!

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
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Ferry Seidl előadói estje Márkón

Márkó Község Önkormányzata 2014-ben annak érdekében, hogy mindazok, akik a település közéletében kiemelkedő szerepet játszottak, illetve játszanak, avagy életművükkel, munkásságukkal, cselekedeteikkel Márkó Község hírnevét is öregbítették, helyben is méltó elismerésben részesíthetők legyenek,
helyi kitüntetéseket és díjakat alapított. A településen két díj adható át: „Márkó Község Díszpolgára” és
„Márkó Községért Érdemérem”
2018-ban a képviselő-testület két díszpolgári cím átadásáról határozott, az egyik a falunap keretében

már átadásra került Békefiné Szeitl Éva részére. A másik díjjal a testület Ferry Seidl (Szeitl Ferenc)
munkáját köszönte meg, akinek augusztus 24-én nyújtotta át Hartmann Antal polgármester úr a „Márkó
Község Díszpolgára” címet.
Szeitl Ferenc/Ferry Seidl egy előadói esttel mondott köszönetet a kitüntetésért. Az est változatos műsort
kínált a megjelent vendégeknek, melyen közreműködött a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar,
a Márkói Duó (Vörösházi Endréné, Rédling Mária és Vizl Mihályné, Kloó Mária) valamint gombos
harmonika-műsorával Magasházi János is.

Ferry Seidl előadásában elsőként „Jancsi belépőjét” hallhattuk a János vitéz című daljátékból. Ezután
Luigi Denza „Funiculi-Funikula” című nápolyi dal következett, melynek előadásába a művész a közönséget is bevonta, így együtt énekelhettek a művésszel. A közös éneklést Gerhard Winkler „Das Chianti
Lied” című dal követte.
Az est során filmfelvételeket láthatott a publikum Ferry Seidl színpadi szerepeiből, melyek után Buday
Dénes „Rózsalevél, felkap a szél” című ének töltötte be a kultúrtermet.
Ferry Seidl márkói német népdalokat is énekelt, az estet Kacsóh Pongrác „Rákóczi megtérése” című dal
zárta, ráadásként pedig a gyönyörű Wolf Péter Ave Maria című dal hangzott el.
A magas színvonalú előadói est lelki feltöltődést nyújtott mindazoknak, akik részt vettek rajta. Felejthetetlen élmény volt a viszontlátás örömének csillogását látni a volt kollégák, tanítványok, szomszédok és
az estet megtisztelő közönség szemében.
Wágenhoffer Kornélia

Újra GITÁR Márkón!

Lehet hangolni a gitárokat, újra „dübörög” a könyvtár! Havonta két alkalommal várjuk az érdeklődőket,
ha szeretik a zenét és gitárjuk is van. Citerázni kedvelők is jelentkezhetnek.
Időpontegyeztetés: 20/806-57 71
Makay Kata
könyvtáros
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Márkó Sportegyesület hírei
Augusztus elején elkezdődött a csapatnak a 2018/2019-es labdarúgó szezon. A csapatnál történtek némi változások voltak távozó emberek, de volt érkező is. Az egyesület új labdarúgói: Rezeli Tamás (Pécsely Se), Bálint Roland (Balatonkenese Sc), Pogasits Károly (Dörgicse Se), Peintler Tamás (Mecset Fc Öskü) illetve Mészöly Erik
(régi Márkó játékos).
Az első mérkőzés 2018.augusztus 11.-én volt Nagyesztergár ellen hazai pályán. A csapat felkészülten várta az
összecsapást. A vendég csapat sajnos hamar megszerezte a vezetést (9.percben). Hazai csapat középpályása Kozma Béla belépője után a játékvezető felmutatta az első sárgát a mérkőzésen. A félidő elött 5 perccel sikerült kiegyenlítenünk Beke Oszkár góljának köszönhetően. 1—1-es döntetlennel vonultak a csapatok a félidei pihenőre.
Tudtuk, hogy akarással győzni tudunk. A második félidőben rengeteg kidolgozott helyzetünk volt de sajnos
mindegyik elkerülte a kaput. Ezt a vendégcsapat kihasználta és egy szerencsés találattal megtudták szerezni a
vezetést a 71.percben ami egyben a győztes találatot is jelentette nekik. Így a végeredmény: Márkó Se- Nagyesztergár 1:2
A következő fordulóban Eplényhez utaztunk, egy kicsit felszabadultan, megkönnyebbülve. A mérkőzés 4. percében Zagyva András megszerezte a csapat első találatát majd ezután követte a 6. percben Bálint Roland aki a
8.,14.,32.,35. és a 42. percben is betalált. A 44. percben ismét Zagyva András találatával a félidőben 8—0 ás
előnnyel vonultunk pihenőre. A második félidőben sikerült még 7-szer bevennünk az Eplény kapuját. Gólszerzők: Zagyva 2, Bálint 6, Beke 3, Kneisz 2, Kozma 1, Inzsöl 1.
Eplény Se – Márkó Se 0:15
A bajnokság harmadik fordulójában Alsóörsre utaztunk akik tavaly a csoportunk bajnokai lettek. Csapatunk 11es létszámmal állt fel a pályára. Tudtuk hogy nehéz meccs lesz főleg csere nélkül. Az első félidőben hatszor sikerült az ellenfélnek a hálóba rúgni a labdát. A második félidőt 10-en játszottuk, küzdöttük végig, mert a félidőben
az egyik játékosunk szerencsétlenül megsérült (szalagszakadás). A végeredmény Alsóörs – Márkó 11:0
A negyedik alkalommal ismét itthon játszottunk Pécsely csapatát fogadtuk. A vendégek fél órás meccskezdés
halasztást kértek de az időjárás beleszólt így egy órás csúszással tudtuk elkezdeni a mérkőzést. Mivel eléggé hullámzó volt a teljesítményünk így tudtuk hogy mindenképp nyernünk kell. Elkezdődött a mérkőzés az időjárás
nem volt kegyes egyik csapathoz sem zivatar, dörgés villámlás. Az első gólt a Pécsely szerezte meg mindössze a
második percben. Hirtelen észbe kaptunk, hogy ez így nem mehet tovább. A 14. percben a bal hátvédünk tökéletes helyezkedéssel egy szögletből beívelt labdát követően a hálóba juttatta azt. Sajnos rá két perc múlva hamar
jött a Pécsely válasza így újra megszerezték a vezető találatot. A 34. percben Bálint Roland góljával ismét ki tudtunk egyenlíteni de egy perc múlva Pécsely újra a hálóba talált. A csapatok 2:3-as eredménnyel vonultak pihenőre. A második félidőben az időjárás még mindig nem könnyített a csapatok dolgán. Az 57.percben Kneisz Bence
góljával sikerült kiegyenlítenünk ami kicsit a csapatnak újabb erőt adott a harcoláshoz ebben a zord időben. A
63.percben Bálint Roland ismét betalált. Ez a találat nekünk már a vezetést jelentette. A 79. percben Palvek Zoltán góljának köszönhetően már két gólos különbségre tettünk szert. Itt már lehetett érezni hogy itthon tarthatjuk a
3 pontot de tudtuk hogy nem szabad beleélnünk magunkat mert az ellenfél az utolsó percben is képes még harcolni így nyugodt higgadt játékkal meg kellett őriznünk az előnyünket. A 82.percben a vendégek még szépíteni
tudtak de a 83.percben Kozma Béla góljával maradt a kettős gólelőnyünk. A végeredmény: Márkó Se – Pécselyi
Se 6:4
Az 5. fordulóban idegenbe utazik egyesületünk névszerint Bakonynána csapata lesz az ellenfél.
A 6. fordulóban hazai pályán játszik csapatunk Balatonalmádi Se II. ellen harcoljuk ki a 3 pontot.
Reméljük, hogy az időjárás senkit nem tántorít el a pálya széléről és az elkövetkező hazai meccsinken is rengeteg
szájból halljuk majd hogy HAJRÁ MÁRKÓ!
Köszönjük a motiváló beszédeket és mérkőzésekről készült képeket Valter Szonjának!
„Nem magamnak futballoztam, hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek. Hogy a mi zászlónk menjen
feljebb, mint a másiké, tisztelve ugyanakkor a másodikat és a harmadikat is.” Czibor Zoltán
Tüttő Vivien
ügyintéző

Inzsöl János
játékosedző
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Civil szervezetek hírei
Nyugdíjasok Egyesületének hírei
Szeptember 5-én sport délutánnal kezdtük összejövetelünket. Játékos programban 20 személy vett részt nagy lelkesedéssel, különböző vicces sport ágakban vetették össze tudásukat.
Megköszöntöttük névnaposainkat és üdvözöltük tagjaink közé belépő új tagtársunkat,
Zsuzsát.
Nagyon örültünk, hogy a Polgármester úr jelenlétével megtisztelte rendezvényünket.
Nyári szünet után újra elkezdődtek a nyugdíjas Örökzöld néptánccsoport próbái
(vasárnap 15.30-16.30 óra között). Várjuk új tagok belépését a csoportba, mert táncolni,
mozogni jó és kell is!
Októberben nem lesz klub összejövetel, mert 2 napos kirándulásra megyünk Aggtelek
és környékére. A kiránduláson való részvételre 5000 Ft-ot már beszedtünk a fennmaradó
3000 Ft-ot október 1-én kérjük rendezni az önkormányzat által rendezendő idősek napi
ünnepségen.
Busz indulása október 3-án reggel 6 órakor a Molnár-kert előtti parkolóból.
Közös vacsora este a szálláshelyen a Baradla kempingben lesz kb. 19 órakor! Hozzatok
magatokkal meleg ruhát, mivel a barlangban hűvös lesz. Várható hazaérkezés 4-én az esti órákban.
Nyári szünet után újra megkezdődik a néptánc csoportunk próbái, várjuk új tagok belépését a csoportba, mert táncolni, mozogni jó és kell is!
Elnökség
Cserdülő Kulturális Egyesület hírei

Egyesületünk felnőtt tánccsoportja meghívást kapott július 28-ra, a bándi falunapi rendezvényre.
Örömmel tettünk eleget a felkérésnek. Két koreográfiával készültünk, erdélyi táncokat mutattunk be
Boncidáról, és Nyárádsellyéről. A két tánc közötti időben Kiss Anna énekelt feketelaki népdalokat. A
jó hangulatú előadást követően vendégül láttak bennünket egy finom gulyáslevesre. Köszönjük a
meghívást, jól éreztük magunkat!
Július utolsó hétvégéjén tánccsoportunk egy része Kalotaszentkirályra indult tánctáborba. A község
Kolozs megyében, Bánffyhunyadtól 6 km-re, a Kalota patak két partján fekszik, zömében magyarlakta település.
1991-től minden év augusztusában tánctábort tartanak, ahol találkoztunk, és együtt táncolhattunk Japánból, Ausztráliából, Kanadából, és Európa majd' minden országából érkező táncosokkal. A haladó
csoportban mérai táncokat tanultunk Muszka György, és Muszka Ilona adatközlőktől. A napközben
elsajátított mozdulatokat az esténként tartott táncházban tudtuk kamatoztatni. Nagyon jó hangulatban
telt a tábor hete, életre szóló élményekkel, emlékekkel gazdagodtunk mi is, és gyermekeink is.
Fonyódi Melinda - Varga László
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A márkói kézműves nyári tábor
Immár 14. alkalommal került megrendezésre a tábor, várva kicsiket és nagyokat. Hétfőn a veszprémi könyvtárosok, Noémi és Erzsi néni várta a kicsiket. A lakást díszítheti most a virágos ablakkép, a tengeri függő, készülhettünk az iskolába órarenddel, varrhattunk egeret, festhettünk gipszet, ragaszthattunk varjút. Dóri csillámtetkókkal díszítette a kezeket, lábakat.
Kedden Szilvi és Iringó óvó néni jött el hozzánk, akik elhoztak pár állatot papírból megformázva. Vihettünk haza békát, fecskét, baglyot,
szitakötőt. Gabi néninél a gyönyörű táskák készültek. Szerdán Erikával fonhattunk ajtódíszt. Kati
gondolt már az iskolára és könyvjelzőt hozott, amit
mindenki maga díszíthetett, de tűt is lehetett ragadni mellette és hűtő mágnest is lehetett varrni. Dóri
ismét ecsetet ragadott és csillogtak a kezek az asztalát elhagyva. Ivett szalvéta
technológiájával Édes otthon ajtókopogtatók készültek. Vica és Ági színpompás
dísztasakjában lehetett a nap végén elvinni a remekműveket. Csütörtökön be lehetett fejezni a fonást és aki ügyes volt, még tudott csinálni kosarat és poháralátétet. Mariann és Móni óvó néni segítségül
hívta a természetet és asztaldísz készült náluk, aki pedig a kézügyességét akarta próbára
tenni az mandalát karcolhatott.
A pénteki napon egy buszt várt minket, hogy
elvigyen Németbányára és ott kisvonatra szállva egy 3 órás természetjárás vegye
kezdetét. Ismerkedtünk az erdőtelepítéssel, megálltunk egy tónál, aki szemfüles
volt őzeket látott az erdőben.
Mindenkinek (felsorolás nélkül) köszönjük, hogy eljött, segített, részt vett a
programokon, hozta a jókedvét , abban megerősítve minket, hogy jövőre is találkozzunk a Márkói Németek és Magyarok Baráti Körének kézműves táborában.

Krein Viktória

Márkói siker Csehországban a III. Nemzetközi Szenior Sportolók Találkozóján
Július 17-én a csehországi Olomouci adott otthont a Nemzetközi Szenior Sportolók Találkozójának,
ahol a régió cseh, osztrák, német, lengyel, magyar versenyzői mérték össze tudásukat. Az ügyességi,
állóképességi és erőnléti számokból álló versenyen a márkói

KOVÁCS ZOLTÁN
III. helyezést ért el
a 70 év felettiek kategóriában

Gratulálunk sikeréhez!
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Vándorvigadalom Márkón
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2018. szeptember 29-én 16 órától
kezdődő megyei néptáncos találkozóra.
Fellépnek a megye néptánc együttesei, akik Takácsiból, Ajkáról, Litérből, Veszprémből érkeznek.
Kérjük, aki tudja süteménnyel, üdítővel, segítséggel támogassa az egyesület rendezvényét! Hozzájárulásukat köszönjük!
Tisztelettel:
Madarász Péter
elnök

Paradicsomos olasz húsgombóc
Hozzávalók:

Húsgolyóhoz: 40 dkg darát sertés hús, fél fej
vöröshagyma apróra vágva, 2 gerezd fokhagyma zúzva, fél sárgarépa lereszelve sajtreszelőn,
só, bors, 1 tk. pirospaprika, 2 tojás, oregánó, 3
ek. zsemlemorzsa, kevés olaj.
Szószhoz: 1 doboz hámozott paradicsomkonzerv, 1 doboz sűrített paradicsom, 2 dl víz, só,
cukor, oregánó, bazsalikom, fél fej vöröshagyma apróra vágva, 2 gerezd fokhagyma zúzva

Körethez: 1 csomag spagetti vagy csőtészta,
reszelt sajt
1. A húsgolyóhoz összedolgozzuk a hozzávalókat. A zsemlemorzsát szükség szerint adagoljuk, hogy jól formázható masszát kapjunk. A
masszából dió nagyságú golyókat készítünk.
Kevés olajon kisütjük, félretesszük.
2. Kevés olajon megpirítjuk a vöröshagymát,
rádobjuk a zúzott fokhagymát és már

Programelőzetes


2018. október 13. Német Nemzetiségi
Nap



2018. október 27. Színjátszó találkozó

öntjük is fel paradicsommal, nehogy a fokhagyma
megégjen. Ráöntjük a vizet, sózzuk, borsozzuk, ízesítjük bazsalikommal, oregánóval és cukorral.
3. A paradicsomszószba beletesszük a húsgolyókat,
s kb. 20-25 percig lassú tűzön főzzük.
4. Közben kifőzzük a tésztát. Reszelt sajttal megszórva tálaljuk.
A szószt paradicsomkonzerv helyett sűrűre főzött
házi paradicsomlével szoktam helyettesíteni, s ha
van friss paradicsom, meghámozva abból főzök
bele.
Jó étvágyat!

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Madarászné dr. Ifju Bernadett – drifjubernadett@gmail.com
www.marko.hu
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