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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Madarászné dr.
Ifju Bernadett
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Madarászné dr. Ifju Bernadett
Levelezési cím: 841 Márkó, Viola utca 5/E.
Telefonszám: 70/236-1835
E-mail cím: drifjubernadett@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és
élelmiszergazdaság
 ipari és műszaki
megoldások
 természeti környezet

 egészség és életmód
 kulturális örökség
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Márkó
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Márkói Települési Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Márkó Veszprém és Herend között, a Bakony lábánál fekvő 1400 fős, sváb alapítású település.
A település a nemzetiségi hagyományok mellett nagy hangsúlyt fektet a nemzeti értékek és
néphagyományok megőrzésére és népszerűsítésére, illetve a falu lakóinak összefogására is.
Számos alkotóval és művészeti csoporttal büszkélkedhet. A falu múltját és népi kultúráját a
2010-ben megjelent Márkó Néphagyományai című könyv, majd a folytatásaként 2016-ban
kiadott Márkó Képekben című kötet mutatja be. A település legaktívabb és legnépesebb
közösségét a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület fogja össze.
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület alakításának a gondolata a néptáncos gyermekek
szüleinek fejéből pattant ki, míg a gyermekeikre vártak a táncpróbák alatt. A gondolat
felmerülésének két oka volt: egyrészt a szülők is szívesen táncoltak volna, másrészt az
önkormányzat által támogatott óvodás néptánc után, szerették volna, ha a gyermekek tovább is
táncolhatnak, akkor is, ha már iskolások lesznek. Az akkor alapító tag szülők nagy része a mai
napig kitartóan, aktívan táncol. Az Egyesület hivatalosan 2012. január 18-án alakult,
összefogva a településen már évek óta működő néptánccsoportok tagjait, a táncos gyermekek
szüleit, illetve a Márkó közösségi életében aktívan tevékenykedő embereket, s hivatalos
formába öntve addigi tevékenységüket. Mivel Márkó nem rendelkezik iskolával, kiemelkedő

feladatának tekinti az Egyesület a már 2008-ban megkezdett oktatást-nevelést, mely által az
óvodából kikerülő korosztály egy része továbbra is együtt marad, értékes, hagyományőrző
tevékenységet folytat, s így hosszú távon is mozgatórugójává válik a falu kulturális- és
közösségi életének. Ezen kezdeti cél az alakuló közgyűlés 2011-es megtartása óta igazolást
nyert. A 6 év alatt az akkor óvodás – kisiskolás korosztályú gyermekcsapat együtt maradt,
aktívan táncol és részt vesz a közösség életében. Felnőtt tánccsoport 2011-ben alakult nagyrészt
a táncos gyermekek szüleiből. A csoport a kezdetektől igen aktív, építő közösségként működik.
Az egyesület fő célja Márkó és a környező települések kulturális életének gazdagítása, a Kárpátmedencei kulturális örökség megőrzése, a magyar kultúra és népi- és tánchagyományok
ápolása. Az egyesület alakítás egyik hosszú távú célja volt 2011-ben a Márkóra látogatók
megismertetése a helyi értékekkel, s idővel a falut Veszprém megye egyik kiemelkedő
kulturális központjává tenni.
Az egyesület első tevékenységei a helyi közösség megerősítését szolgálták, de már a kezdetkezdetétől igyekezett kialakítani és fenntartani kulturális kapcsolatot a szomszédos
településekkel, illetve a határon túli magyarsággal. A településen működő iskola híján az egyik
legfontosabb cél a helyi gyermekközösség összefogása, nevelése, számukra értékes szabadidős
tevékenységek szervezésével. Az egyesület által szervezett játszóházak, hagyományőrző,
kézműves és táncházas programok, táborok és gálaműsorok rendszerint óriási érdeklődés
mellett zajlanak.
Az első nagyszabású projektje a gyermekek összefogására, a szülők helyzetének
megkönnyítésére szolgáló Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor volt, mely első
ízben 2012. augusztusában került megrendezésre, színes programokkal, kirándulásokkal, s
melyet utána minden évben nem lankadó lelkesedéssel szerveztek meg. Az egyesület
vezetőségének nagy örömére szolgál, hogy az első évben még nagyobbacska gyermeknek
számító fiúk és lányok, tavaly már aktívan segítették a felnőttek munkáját a kisebbek
gondozásában, koordinálásában, segítésében.
2013. április 28. napján került először megrendezésre a Márkói Cserdülő Néptáncgála és
Táncház, melyet idén ötödik alkalommal nagyszabású rendezvény sorozattal ünnepel az
egyesület.
A falu vezetőségével kezdetektől jó, gyümölcsöző kapcsolatot ápol az Egyesület. A falutól
kapott támogatást 2014-ben tudta némileg viszonozni, amikor is több rendezvény
finanszírozásában vett részt, mint például a Magyar Kultúra Napja, Farsang, Gyereknap, Szent
Iván Éj, Falunap. LEADER pályázati összeg volt a segítségére e rendezvények
lebonyolításában, és így a helyi közösség számára kulturális szórakozás biztosítására.
2015. év örömteli eseménye, hogy három gyermek és egy felnőtt tánccsoport működik azóta az
egyesület keretein belül (Csupa Csaj Csapat, Csicsergő Csemeték, Apró Talpak és a Szenior
Csoport). A táncosok létszáma a kezdetekhez képest megtöbbszöröződött, tagsága mára
mintegy 80 főt számlál. Az egyesület 4 csoportban, heti rendszerességgel, havonta kb. 32 óra
néptánc foglalkozást tart. A három gyermekcsoport felöleli a kis óvodásoktól az általános
iskolás felső tagozatos diákokig terjedő teljes korosztályt, megalapozva falu fiatal
generációjának az egymással és a hagyományos értékekkel kialakított kapcsolatát.
A táncosok a néphagyomány tiszteletén és ápolásán, a táncok elsajátításán és azok színpadon
történő bemutatásán túl sokat járnak közösen rendezvényekre, táncházakba, kulturális
előadásokra. A helyi rendezvények állandó résztvevői, szervezői, önkéntes segítői, illetve a

környékbeli települések programjainak rendszeresen visszatérő fellépői. Művészeti vezető
Szabó Sándor, a „Népművészet Ifjú Mestere”.
Az Egyesület a gyermekek hagyományok tiszteletére történő nevelésén túl mindig fontosnak
tartotta az egészséges életmódra való nevelést, ennek keretében kapcsolatot ápolt a
népegészségügyi egészségfejlesztőkkel, a herendi családsegítőkkel, és a gyermekek és szüleik
számára aktív szabadidős kirándulásokat szervezett, melynek intézményesült formája lett a
„Négy Évszak Túra” nevű rendezvény.
Az egyesület célja a fiatalok, gyermekek helyi és nemzeti értékekkel való megismertetése, a
megőrzésbe való bevonása. E projektnek egyik állomása volt az egykori iskoláról való
gyűjtőmunka meghirdetése, melynek eredményét összefoglalva megjelentetjük.
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület egyik erénye a falu életében való aktív részvétel,
melyet a rendezvények és fellépések részletes évenkénti felsorolásából lehet megismerni.
2012. évi fellépések, rendezvények




















Január 21. Farsangi játszóház – kézműves foglalkozások
Február 4. Kiscsősz, Táncház
Február 10. Muzsikás együttes koncert
Február 11. Néptáncos farsang
Március 10. Mandulás Táncház, Vörösberény
Március 15. Márkó – óvodás csoport
Március 24. Húsvéti játszóház – kézműves foglalkozások
Március 31. Országos Táncház találkozó és Kirakodóvásár, Budapest
április 29. „Bújj, bújj zöld ágacska” – Faluról falura rendezvénysorozat Márkón
Május 4. Gizella Napok, Veszprém, Óvodás csoport
Május 7. Anyák Napi műsor – Óvodás csoport
Május 12. Térségi tavaszi Fesztivál, Márkó – Iskolás csoport
Június 23. Szent Iván éj, Táncház
Július 7. III. Szenior Fesztivál, Litér – Felnőtt csoport
Július 28. Essegvári napok, Bánd – Felnőtt és óvodás csoport
Augusztus 3. Falunap, Szentgál – Felnőtt csoport
Augusztus 4. Falunap, Márkó – Felnőtt, iskolás, óvodás csoport
Augusztus 6 -11. I. Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor
December 22. Mindenki Karácsonya, Márkó – Iskolás csoport

2013. évi fellépések, rendezvények:






Április 28. – Márkói Cserdülő Néptáncgála és Táncház – önálló szervezés, mindhárom
csoportunk szerepelt
Május 24. – Kislőd Térségi Tavaszi Fesztivál – iskolás és felnőtt csoportunk lépett fel
Június 6. – Márkói Nyugdíjas Klub 20 éves jubileumi ünnepsége –óvodás és iskolás
csoport szerepelt
Június 8. Bánd, falunap – mindhárom csoportunk fellépett











Július 6. Litér, Szenior Fesztivál – Felnőtt csoportunk szerepelt zsűri előtt
Július 16. Márkó, Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes előtt felnőtt csoportunk lépett
fel
Július 27. Bánd Essegvári Napok – iskolás csoportunk lépett fel
Augusztus 3. – Márkó, falunap – mindhárom csoportunk fellépett
Augusztus 4. – Veszprémi Vigasságok Folklórdélutánja, Óváros téren – felnőtt
csoportunk szerepelt.
Augusztus 5-10. – II. Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor – önálló
szervezés, lebonyolítás, 1 hetes napközis tábor 41 gyermek részvételével.
Szeptember 18. – Zánka, Horvát–Magyar-Lengyel Történelmi Vetélkedő – iskolás és
felnőtt csoportunk lépett fel + táncházat szerveztünk
Szeptember 21. – Bánd, Szüreti felvonulás – felnőtt csoportunk szereplése + este
táncház tartása, a rendezvény segítése
December 21. – Márkó, Mindenki Karácsonya – iskolás csoportunk szerepelt
2014. évi fellépések, rendezvények























Január 22. Márkó, Magyar Kultúra Napja, Kövi Szabolcs fuvolakoncertje
Március 1. Márkó, Farsang és Téltemető – Hagyományőrző program – iskolás és
felnőtt csoport fellépése, hangszerbemutató, táncház Jurta Zenekar
Március 29. Budapest, Oszágos Táncház találkozó és Vásár
Április 27. II. Márkói Cserdülő Néptáncgála és Táncház, Zagyva Banda
Május 10. Veszprém, Hangvilla – felnőtt csoport
Június 7. Magyarpolány, Polányi pünkösd – felnőtt tánccsoport
Június 8. Márkó, Gyereknap, Écsi Gyöngyi és Koroczi Tibor műsora
Június 22. Szent Iván Éj – Jurta Zenekar táncház
Június 28. Bánd, Falunap – óvodás, iskolás és felnőtt csoport
Július 5. Herend Város fennállásának 5 éves jubileuma – iskolás és felnőtt csoport
Július 5. Litér, Szenior Néptáncfesztivál – felnőtt csoport
Július 14 – 19. III. Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor
Augusztus 2. Márkó, Falunap – mindhárom csoport, Cimbaliband,
Vándormuzsikus Langaléták, Berecz Bt. színházi műsora
Augusztus 3 – 10. Kalotaszentkirály, Kalotaszegi Tábor – továbbképzés, felnőtt
tánccsoport
Szeptember 13. – Bánd, Szüreti felvonulás, Táncház – felnőtt tánccsoport
Szeptember 27. Veszprém, Szent Mihály napi vásár – felnőtt csoport
Október 5. Márkó, Idősek Világnapja – iskolás csoport
November 14. Márkó, Márton Nap – hangszer bemutató, táncház
November 22. Márkó, Kapunyitogató – iskolás és felnőtt csoport
December 7. Veszprém, hangvilla – International Renaissance Festivals – iskolás
csoport
December 20. Márkó, Mindenki Karácsonya – Betlehemes műsor
2015. évi fellépések, rendezvények:




Február 28. Márkó, Téltemető – Felnőtt tánccsoport fellépése, táncház
Március 20-22. Csapatépítő- és Edzőtábor – felnőtt tánccsoport






















Március 28. Országos Táncháztalálkozó és kirakodóvásár – szervezett közös program a
felnőtt tánccsoport néhány tagjának részvételével
Április 18. Veszprém, Kossuth utca – Hungarikumünnep – felnőtt tánccsoport fellépése
Május 6. – Zirc, „A Bakonyért”Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület új székházának
ünnepélyes átadója – felnőtt csoport szereplése
Május 9. III. Márkói Cserdülő Néptáncgála és Táncház – önálló szervezés, lebonyolítás
Május 16. Pápa, Honvédségi családi nap – felnőtt tánccsoport fellépése
Május 23. Devecser, Bakony-Somló Népművészeti Találkozó – felnőtt csoport szerepelt
Május 30. Litér, Vándorvigadalom – felnőtt tánccsoport szerepel
Június 18. Veszprémi Katasztrófavédelem – iskolás csoport fellépése
Június 21. Márkó, Szent Iván éj – Hagyományőrző program, táncház
Július 4. Litér, Szenior Néptáncfesztivál – felnőtt csoport fellépése zsűri előtt
Július 20-25. IV. Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor – önálló
szervezés, lebonyolítás
Július 25. Bánd, falunap – iskolás csoport szereplése
Augusztus 1. Márkó, falunap
Augusztus 2-9. Kalotaszentkirály, Kalotaszegi tábor (továbbképzés a felnőtt csoportunk
néhány tagja részvételével)
Szeptember 12. Bánd, Szüreti felvonulás – felnőtt tánccsoport szereplése, majd táncház
tartása
Szeptember 18. Pápa – Honvédség – felnőtt csoport
Szeptember 26. Tüskevár, fellépés – felnőtt csoport
Október 2. Márkó, Idősek világnapja – fellépés
November 20 Márkó, Értéktár rendezvény
December 19. Márkó, Mindenki Karácsonya
2016. évi fellépések, rendezvények:





















Február 27. Márkó, Téltemető – Felnőtt és iskolás tánccsoport fellépése, táncház
Április 2. Országos Táncháztalálkozó és kirakodóvásár – szervezett közös program a
felnőtt tánccsoport néhány tagjának részvételével
Március 19-20-21. Csapatépítő- és Edzőtábor – felnőtt tánccsoport
Április 16. Tapolca, Vándorvigadalom – felnőtt tánccsoport fellépése
Május 7. IV. Márkói Cserdülő Néptáncgála és Táncház – önálló szervezés, lebonyolítás
Május 14. Devecser - Bakony Virágai Szólótáncverseny – 2 táncosunk részvételével
Május 14 Devecser – Bakony-Somló Népművészeti Találkozó – Felnőtt csoportunk
részvételével
Május 28. Litér Megyei Gyermek Néptánctalálkozó – iskolás csoport
Június 18. Márkó, Szent Iván éj – Hagyományőrző program, táncház
Június 25. Hidegkút falunap – felnőtt és iskolás csoport szereplése
Július 2. Litér, Szenior Néptáncfesztivál – felnőtt csoport fellépése zsűri előtt
Július 9. Pápa – Honvédség családi nap – felnőtt csoport fellépése
Július 18-23. V. Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor – önálló
szervezés, lebonyolítás
Július 30. Bánd, falunap – iskolás és felnőtt csoport fellépése
Július 31 - augusztus 7. Kalotaszentkirály, Kalotaszegi tábor (továbbképzés a felnőtt
csoportunk néhány tagja részvételével)
Augusztus 6. Márkó, falunap - mindegyik csoport fellépése
Szeptember 10. Bánd-Márkó szüreti felvonulás – fellépés, táncház tartása
Október 3. Márkó, Idősek világnapja – fellépés gyermekcsoportok
December 11. Herend (adventi program) – Felnőtt és iskolás csoport fellépése



December 23. Márkó, Mindenki Karácsonya – Betlehemes műsor az iskolás csoport és
a felnőtt táncosok részvételével

Az egyesület másik erénye a hagyományok őrzése, a magyar népi táncok, kultúra
elsajátítása, továbbadása és ezáltal megőrzése a jövő nemzedékek számára. Ez egyesület
tánccsoportjai által elsajátított táncok többek között-. domaházi, moldvai, kalocsai, felcsíki,
gagybátori, nyárádselyei, rábaközi, szatmári, mátyusföldi, mezőföldi, bonchidai, szatmári,
sárközi, mezőségi és polgári táncok.
A legkisebb gyermekek csoportjában népi játékok, mondókák, gyermekdalok, népdalok
kerülnek előtérbe, az oktatás játékos formában történik.
Egy kedves néptáncos az alábbi sorokban írja le gondolatait a tánc által képviselt értékről:
"...de milyen értéket is képviselünk, egyáltalán milyen érték ez ? Olyan érték, mely egész
életünkre, értékrendünkre kihatással van és lesz? Vagy csak életünk egy szakaszában játszik
szerepet? Kérdezz meg bármelyikünket, legyen az 10 vagy 50 éves!! Ez a tánc kortalan, belülről
fakad, mert hát mi is vinne rá bennünket 40, 50 és 60 évesen, hogy új ismeretek elsajátítására
élezzük ki érzékeinket, hátrasorolva egyéb igényeinket?
Nem csak a táncelemeket tanuljuk meg hamar vagy kevésbé hamar, annak ellenére,
hogy néha mindenhol fáj, hanem folyamatosan tanuljuk a kitartást, az alkalmazkodást, a
küzdést, és sokunk a tánc szeretete mellett a barátok miatt is jár lelkesen a próbákra.
Ugyanilyen hamar vagy nem hamar lépünk túl félelmeinken és ismerjük be magunknak
és egymásnak, hogy itt, ebben a közösségben, ezek között az emberek között semmi baj nem
érhet. Kitárulkozhatsz. Megmutathatod a legsebezhetőbb belső énedet és beismerheted ezeket
a dolgokat magadnak és társadnak. Ahhoz, hogy kimondhasd a véleményed, egy réteget le kell
hántanod magadról, és ez egy részedet sebezhetővé teheti. De ezt csak akkor teszed meg, ha a
közösség bátorít!!
Ez az a közösség, amely segít gyermekeinknek ebben a világban, megtalálni
kultúránkat, elültetni a számunkra fontos gyökereket, a tudást, az ismeretet, a szokásokat és
azokat a tapasztalatokat, amelyeket szülőkként szeretnénk örökíteni gyermekeinkben. Az
oktatásban, ismeretátadásban talán a legfontosabb időszak ez az időszak, amikor a gyermekek
elkezdenek eszmélni, ráébredni, ráérezni a világra. Ekkor kaphatják meg azokat az ismereteket,
melyek olyan mélyre gyökereznek majd a későbbiekben bennük, hogy az egész életükre
kihatással lehet.
Nehéz ma összeszedni a gyerekeket, sokkal nehezebb, mint régen. Rengeteg teher van
rajtuk, suli után focizni mennek vagy sportolnak, zeneiskolába járnak, és különórákon tanulják
a nyelveket. Kijelenthetem, hogy Márkón a néptánc élő az azt tanuló gyermekek számára, nem
csupán koreografált színpadi produkciót tanulnak, hanem Sanci eléri, hogy a néptánc a
gyermekek életformájának részévé váljon. Régen nem kellett elmesélni a gyerekeknek, hogy
milyen például a farsangi bál, a betlehemezés, de ma ez teljesen másként működik.
A mai szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik megismerkedjenek saját nemzeti
kultúrájukkal, hagyományaikkal. E hagyaték megmentésére, őrzésére és felélesztésére kell
nagy felelősséggel készülnünk, felkészülnünk. Mert Sebő Ferenc szavait idézve a hagyományt
nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor
maradhatnak meg, ha megéljük őket!

A népdalok, régi szokások, hagyományok elsajátításán keresztül egy speciális közösség
tagjává emelkedhet gyermek és felnőtt. Fiatal és régebb óta fiatal. Bárhol és bármikor állunk
színpadra, ösztönösen érezzük, hogy jó, amit adunk és átadunk, mert ez talán még elég mélyen
ereszt gyökeret a környezetünkben, a gyermekekben, hogy megszilárdulva olyan emberekké
váljanak, akik később büszkén állítják, hogy idevalósiak.
Minden korosztályban a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek
függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki
számára az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes
kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését. A befektetett energiamennyiséget nem
lehet megspórolni, viszont akinek megadatik, hogy ilyen közösségekbe járjon, megtanulja a
kitartást, az önfegyelmet, betekintést nyer a magyar népi kultúrába, és nem utolsó sorban olyan
közösségi életet élhet, amely egyedi és melynek a kapcsolatai egész életen át tarthatnak.
A mostani napokat, egy kicsit áthatja a büszkeség a szeretet, a meghatottság. Érezzük,
hogy oktatóinkon kívül büszkék ránk családunk, ismerőseink és barátaink, akik mindig
eljönnek megnézni bennünket, de emellett érezzük, hogy azok is mosolyognak, akik most már
csak emlékeinkben és szeretetünkben vannak itt velünk.
Mi is a tánc értéke? A tánc ismerete? Vagy csak az a rengeteg készség, amelyet a tánc
segít fejleszteni, a ritmusérzék, a zenei képességek, a térérzékelés, a testtartás, a mozgás
koordináció, a kommunikációs készség, vagy egyszerűen csak az összetartozás érzése? Ebben
a szoros közösségben mindenkinek mást és mást jelent. Van, akinek földöntúli boldogság, hogy
együtt táncolhat gyermekével, férjével, feleségével. Tánc közben cinkosan összemosolyoghat
társával, vagy csak könnyeit nem szégyellve nézheti, ahogy gyermeke igyekszik a színpadon
első komoly munka során megtanult tánclépéseit megmutatni.
Amikor a színpadon felcsendül az utolsó dallam is, akkor a táncos nem mozdul,
fegyelmezetten hallgatja a tapsot és nem igazán gondol az elmúlt hetek, hónapok fáradságára,
a küzdelmes próbákra, a feszültséggel és izgalommal teli felkészülésre.
A meghajláskor megszorítja a mellette álló társa kezét, egyszerűen csak boldog, hogy
itt lehet. És egyszerűen csak mosolyog… (ez a tánc értéke)...
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A táncház mozgalom hungarikum. A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület egyre gyarapodó
táncosainak számával, a kitartó munkájával, a település kulturális életét színesítő
rendezvényeivel, a magyar kulturális örökség megőrzéséért tett tudásszomjával kiérdemeli a
helyi értéktárba történő bekerülését.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Gálaműsorok dvd-i 2013 – 2016
Egyesület életének fényképes bemutatója
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www2.cserdulo.hu

III.

MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
A javaslathoz csatolt saját készítési fényképek, videók felhasználásához hozzájárulok.

Madarászné dr. Ifju Bernadett

