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2018.    november 

Márkó Község Lapja 

Megjelenik havonta 

XV. évfolyam 11. szám 

Márkóért együtt! 

Tisztelt Lakosság! 
Németországi tartózkodásom 

idején, Pirna városában, a ka-

szárnya előtt 2016. augusztusá-

ban a német és a magyar állam 

részéről felállított emléktáblánál, 

amelyet az elűzetés  70. évfor-

dulója alkalmából helyeztek a 

laktanya elé, Márkó Község Ön-

kormányzata és az érintett már-

kói családok nevében a megemlékezés koszorúját helyez-

tem el 2018. november 9-én. 

A Petőfi utca 1 -14 számú szakaszának, mintegy 250 m 

hosszban átadása megkezdődött a Magyar Állam és az Ön-

kormányzat között. Ez azért fontos, mert ha önkormányzati 

tulajdonba kerül azután Márkó Község Önkormányzatának 

költségvetéséből vagy a „Magyar Faluprogramon” belül a 

szakasz felújításra fog kerülni. Addigis az ott lakók türel-

mét és megértését kérjük! 

Önkormányzatunk kérésére felkerestem a Magyar Közút 

Veszprémi Igazgatóságát és megkértem, hogy a régi 8-as 

út szakaszát, amely rávezet a négysávos útra a téli baleset-

mentes közlekedés érdekében tegyék biztonságossá. Kéré-

sem meghallgatásra talált, az útpadka megigazításával és 

az árok felújításával lehetővé tették a balesetmentes 

közlekedést. 

Az új telepen élőket és az ott építkezőket szeretném biztosítani arról, hogy a teherautóval és a személygépko-

csikkal történő bejárás rövid idő belül biztosítva lesz. 

Ezúton szeretném megköszönni Fekete János Úrnak a megyei közút igazgatójának a gyors és szakszerű intéz-

kedést. 

            Tisztelettel: 
   Hartmann Antal 

   polgármester 

Emlékezés és figyelmeztetés 

Több, mint két évvel a második világháború vége után 
mintegy 50 ezer magyarországi németet hurcoltak el a 
hazájából Németország szovjet megszállási övezetébe. 
Az elődjeiket a XVIII. században telepítették le az előző-
leg oszmánok által elpusztított Magyar Királyságban. 
Ezen német bevándorlók hét nemzedéke tette azóta gaz-
daságilag prosperáló, virágzó tájjá az általuk benépesített 
régiókat. 

Miután 1945-ben összeomlott a nemzetiszocialisták és 
szövetségeseik uralma Európában, a kelet-európai orszá-
gokban élő német nemzetiségű emberek legtöbbikét kol-
lektív felelősség alá vonták a jogtipró rezsim bűntetteiért. 
Vagyonuktól megfosztották és a következő években arra 
kényszerítették őket, hogy hagyják el szülőföldjüket. 

1947 augusztusa és 1948 júniusa között 33 szállítmány 
érkezett magyarországi németekkel Szászországba. Túl-
nyomó részüket először Pirnába a „szürke kaszárnyába” 
helyezték el, innen osztották el később az elűzötteket 
Szászország különböző régióiba. Emlékeztessen ez a táb-
la az elüldözés áldozataira. Szolgáljon intésként a követ-
kező nemzedékek számára is, hogy egy békében, demok-
ráciában és politikai stabilitásban élő egyesült Európa 
javára munkálkodjanak. 

Magyarország országgyűlése pénzügyi kárpótlást határo-
zott meg az elűzöttek számára, valamint 2012 decemberé-
ben ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy január 19-ét a 
magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává 
nyilvánítja. Erről először 2013-ban emlékeztek meg hiva-
talosan. 
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Márton napi hagyományaink 
 

 
Márton nap az őszi betakarítások végét jelentette, és mivel az utána 
következő időszak már a karácsonyi nagyböjt ideje volt, ekkor kós-
tolták meg a hízott kacsát-libát, és a szüret végeztével, az új bor kós-
tolásának az ideje is ekkor volt. Ehhez a hagyományhoz tartozik a 
mondás: ,,Aki Márton-napon libát nem 
eszik, az egész éven át éhezik.” 
 

A legenda szerint Márton a római császár katonája volt és egy hideg téli estén 
találkozott egy koldussal, akinek odaadta kabátját. Később ez a koldus megje-
lent Márton álmában Jézus képében, és keresztény hitre tért. Márton nagyon jó 
keresztény lett, olyannyira hogy püspökké akarták szentelni, de ő nem tartotta 
magát érdemesnek erre a feladatra, így elbújt egy liba ólba, de a libák hangos 
gágogása elárulta őt, így mégis püspökké avatták.  

 
Családi ünnep lévén, 2018. november 11-én délután a Kulturális Központban, az 
óvodások látták vendégül a családokat, színvonalas műsorral kedveskedve a részt-
vevőknek a hagyományok felelevenítésével, majd színes lámpásaikkal felvonulva a 
Kálvária-dombon elbújt kislibákat kereshettek. Egy kis meleg tea, bor kóstolása 
után visszatérve a közösségi térbe, játszóház várta a gyerekeket, a felnőtteket for-
ralt bor, mindenki számára libazsíros kenyér, tea, gyermekdalok, jóízű beszélgeté-
sek. 
 

 Zsarkó Piroska 
 
 

2018.   november 

Programelőzetes 

 November 24. Adventi 

Bütykölde 

 December 1. Foltvarró ki-

állítás, Játszóház, Jóté-

konysági tombola 

 December 2. Adventi kon-

cert 

 Szerdánként hajnali mise 

 December 5. Mikulás 

 December 19. Nyugdíjas-

klub 

 December 21. Mindenki 

Karácsonya 

Christkindli 

Próbák vasárnap 15 órától az Önkormányzati 
Hivatal melletti Díszteremben. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is 
várja jó hangú lányok jelentkezését, akik 
kedvet éreznek a Christkindli-zéshez, A 
falu lakossága egyre növekszik. Szükség len-
ne egy 3. csoportra is, hogy mindenkihez el-
juthasson ez a szép hagyomány. Érdeklődni, 
jelentkezni: Pál Gyuláné +36202084559 tele-
fonszámon, illetve nno.marko@gmail.com e-
mail címen lehet. 
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Az augusztusban megrendezett falunapi sütivásár ke-

retein belül a márkói óvodában a szülői munkaközös-

ségével karöltve, adománygyűjtést szerveztünk Böjte 

Csaba vezette nevelőotthonok részére. Főként tisztító  

és tisztálkodási szereket, tartós élelmiszereket vár-

tunk. A gyűjtés eredményeképpen nem várt mennyi-

ségű adomány gyűlt össze. Ismét tanúbizonyságot tet-

tünk arról, hogy Márkón nagyon sok segítőkész, jó érzésű EMBER él. Az adományokat a nagyvázsonyi 

gyűjtőpontról Wágenhoffer Renáta (Renáta facebook oldalán található bejegyzés a gyűjtésről)  s férje 

Wágenhoffer Zsombor szállították Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik intézményébe. Szeretném meg-

köszönni mindenkinek, aki akár a sütivásárunkat, akár a nevelőotthonoknak szervezett adomány-

gyűjtést bármi módon segítette, támogatta. Köszönöm a szülői munkaközösség munkáját, hogy ismét 

mindent elkövettek a sütivásár és az adománygyűjtés sikere érdekében! 

Októberben a szülői munkaközösség finanszírozta a Micimackó és a Katica csoport állatkert látogatását. A 

hűvös idő ellenére élménydús napot töltöttünk a veszprémi állatkertben. 

Novemberben a Szegedi Látványszínház örvendeztette gyermekeinket egy tanulságos, környezetvédelmi 

témájú tanmesével. Decemberben a Mikulás Zöld Manóval érkezik, az ajándék mellé műsorral is kedveske-

dik a gyerekeknek. Az adventi készülődést Szendrői Ervin zenész és csapata teszi számunkra színesebbé, 

valamint idén is várjuk Jánoska Anikót és kutyusait, aki kutyaterápiából ad némi ízelítőt a gyerekeknek. Az 

óvoda költségvetése ebben az évben is lehetővé teszi, hogy az óvoda karácsonyfája alá új játékok kerülje-

nek, ezzel megújítva a csoportok játékkészletét. 

A TOP-os pályázat eszközbeszerzései végére értünk. Közel nyolc millió forintot költhettünk az óvoda fej-

lesztésére. Szúnyoghálók kerültek az ablakokra, tároló szekrényeket készíttettünk a tornaszobába és az 

óvodát a közösségi házzal összekötő folyosóra. Színes, ajtókkal felszerelt szekrényeknek köszönhetően 

megújult a gyermekek öltözője. Két kerti pad, három kerti asztal, és új játékok, futóbiciklik kerültek az ud-

varra. IKT eszközöket, valamint a pedagógusok munkáját segítő eszköztárolókat, két csoportba íróasztalt és 

festményszárító állványt szereztünk be. Rendezvényeinken jó hasznát vesszük majd a 10 db összecsukható 

asztalnak. Új eszközök könnyítik meg és teszik színesebbé a mindennapos barkácsolást és a zenei nevelést. 

A kevésbé kényelmes fektető ágyakat, strapabíróbb kényelmes fektetőkre cseréltük, az óvoda befogadóké-

pességének megfelelő számú ágyat vásároltunk. Szintén a pályázati forrásból varrt Dodog Bernadett egy 

csoportnyi gyermeknek fiú, illetve lány nemzetiségi viseletet, melyet az októberi nemzetiségi napon már fel 

is avattunk. 

Az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatán 1068 Euro támogatást nyertünk a német nem-

zetiségi nevelést segítő hanganyagokra, módszertani könyvekre, mese-, vers gyűjteményekre és dalos 

könyvekre, valamint játékokra, szemléltető eszközökre. 

A pályázati lehetőségeknek, Márkó Község Önkormányzatának és a Német Nemzetiségi Önkormányzatá-

nak köszönhetően, Márkón nagyon jól felszerelt, mai elvárásoknak megfelelő körülményeket nyújtó óvoda 

biztosítja a település kis lakosainak a mindennapi ellátást. 

Fenyvesi Andrea óvodavezető 
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Könyvtári hírek 

 
November 13-án kedden látogatott el a márkói könyvtárba Víg Balázs meseíró. Fergeteges hu-

morával, előadókészségével tornáztatta meg a felnőtteket, gyermekeket egyaránt. Interaktív me-

seolvasással, könyvbemutatóval egy jó órán át szórakoztatta a közönséget, úgy hogy a kis óvo-

dástól a felnőttekig mindenki jól érezhette magát. 

A bemutatón a Puszirablók című könyvéből hallhattunk részleteket, ami egy panellpalotába la-

kó, Szeretke nevű királylányról és az ő „Jó éjt puszijairól” szól.  

Köszönjük Makay Kata könyvtárosnak a szervezést! 

2018.   november 

Egyházi hírek 

November 24-én 13 órától a Kulturális Központban adventi koszorúkészítés, díszek készítése lesz, me-

lyek önköltségi áron elvihetők. Koszorú gyertyákkal teljes díszben 1800 Ft, asztali díszek 600-1000 Ft-

ig, kopogtató 500 Ft. Pásztorjáték kiosztása november 24-én az Adventi Bütykölde keretében lesz!  

December 2-án az Adventi Koncerten az új Egyházi kórus bemutatkozik. 

Adventben minden vasárnap a szentmisék gyertyagyújtással kezdődnek. Szerdánként reggel 6 óra-

kor hajnali misét mondunk a templomban! Adventi gyóntatás a vasárnapi szentmisék előtt 8.30-

tól ,valamint a pénteki szentmisék előtt 16.30-tól. A hittanos gyerekek gyóntatása 22-én 11 órakor.  

Felnőtteket is várunk!  

December 19-én délután 16 órakor a hittanosok elviszik Jézus születésének történetét a Nyugdíjas 

Klubba.  

December 24-én este 9 órakor lesz a szentesti mise. 

December 25-én pásztorjáték 9 órakor a szentmise keretében. December 26-án reggel 9 órakor lesz a 

szentmise.  

December 31-én 16.00 órakor adunk hálát az elmúlt év kegyelmeiért és kérjük Isten áldását az új esz-

tendőre. Január 1-én reggel 9 órakor lesz szentmise. 

 

Minden Márkóinak kívánunk áldott békés szent Karácsonyt és Istentől megáldott 

boldog új évet!  

 

Prímász Gábor Róbert h. esperes, plébános 

és 

Csomay Tünde kántor, egyházmegyei főkoordinátor 
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2018.   november 

Adventi Bütykölde 

Szeretettel várunk Mindenkit, Kicsiket és Nagyokat  

2018. november 24-én délután 13 órakor a Kulturális Központba 

adventi díszek készítésére. 

 

Töltsünk együtt egy jó hangulatú, vidám délutánt, s készítsük el lakásunk adventi díszeit, melyeket 

megáldva vihetünk haza. 

 

 Adventi koszorú 

 Asztaldísz 

 Kopogtató 

 

Az alapanyagokat beszerezzük, a kész művek önköltségi áron elvihetők. (koszorú gyertyákkal teljes dísz-

ben 1800,- Ft; asztali díszek 600-1000,- Ft; kopogtató 500,- Ft). 

Prímász Gábor Róbert h. esperes, plébános 

 Csomay Tünde kántor 
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2018.   november 

VI. Színjátszó találkozó 

Ismert és elismert esemény zajlott a közelmúltban Márkón, immár 6. al-

kalommal nagy sikerrel, került sor a színjátszó találkozó megrendezésé-

re. A házigazdákon kívül egyre több amatőr színjátszó csoport képvisel-

teti magát színvonalas előadásokkal. Aki eljön az biztos lehet benne 

hogy a szíves vendéglátás mellett, három óra tömény vidámsággal fog 

távozni, kellemes emlékekkel. Az ötletet a természetes kíváncsiság hozta 

először személyes ismertségből, mely kikerekedett társulati érdeklődés-

sé, hogy ne csak a saját előadásainkat izguljuk végig, hanem megnéz-

zünk másokat. Lemérjük, hogy jól csináljuk-e, ők is izgulnak annyira 

mint mi, vagy hogy a profizmust is el lehet-e játszani? Egyre tágabb a 

kör, egyre többen jönnek, új és új ismeretségek születnek, külföldi kapcsolataink is szépen alakulnak, nem 

beszélve hogy  életre szóló barátságok köttetnek, mondhatni összejárunk. A többnapos fesztiválok jó alkal-

mat adnak egymás kultúrájának, gondoknak, örömöknek a megismerésére, hogy ami természetes kis ha-

zánkban, de átlépve a határt máris mennyivel másabb kint magyarnak lenni. Részesei vagyunk a történe-

lemnek, a mi dolgunk, hogy most megtegyük azt, hogy építve a közösséget, maradandót alkossunk gyere-

keink, unokáink számára, és átörökítsük hogy a jó és szép dolgokat, melyet érdemesnek találnak megőrizni, 

esetleg tovább vinni. Ám nemcsak a közös ügy tart össze bennünket, 

a nagy port verő kerek szülinapok, a kirándulások csodálatos helye-

ken akár spontán is jó alkalom az emberbaráti szeretet elmélyítésére. 

Jövőre jubilálunk, 10 évesek leszünk. A színjátszó fesztiválon évről-

évre fényképekkel borítjuk be a falakat. Egyre több a kép, egyre több 

az emlék. A legelső fesztiválunk még az öreg kultúrház raklapokból 

épített színpadán, a cserépkályhában pattogó fa melegénél került meg-

rendezésre. Akkor már tudtuk, hogy ezt tovább kell vinni. Bevallom, 

mit sem változtunk, … vagy mégis? 

Döntse el a tisztelt publikum előadásaink alkalmával, úgy, hogy sorainkba áll. A sok-sok szereteten kívül 

sok szép emlékkel, és rengeteg vidámsággal fog gazdagodni. 

Zsarkó Piroska 

 

Civil szervezetek hírei 
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Márkófolt Varrókör szervezésében 
Adventi játszóház 

Kiállítás 
Jótékonysági tombola 

Időpont: 2018. december 1. (szombat) 16 óra 

 

Helyszín: Márkó, Kulturális Központ 

 

Programok:  

 

 Megnyitó: polgármesteri köszöntő, versek 
 Adventi játszóház 
 Foltvarró kiállítás 

 „Rögtön-tombola” a Karitász javára 

 Zsákbamacska 

 Párna- és táskaszépségverseny 
 

Fődíj: Kétoldalas takaró További 100 tombola  tárgy várja, hogy gazdára találjon! 
 

A tombolák 200,- Ft-ba, a zsákbamacska 50,- Ft-ba kerül. A tombolák bevételéből a márkói Kari-

tász csoportot támogatjuk a karácsonyi adománygyűjtés keretében. A zsákbamacskák bevételét pe-
dig a foltvarrós gyermekcsoport eszközeire és programjaira költjük 2019-ben. 

 
A tavalyi sikerre való tekintettel a foltvarrós gyermekek számára párna-, a felnőtteknek táskaszépség-
versenyt hirdettünk. A látogatók egy-egy szavazatot adhatnak le az általuk legjobbnak ítélt párnára és 

táskára. 
 

Szeretettel várunk Mindenkit! 

 

Márkófolt Varrókör 

Civil szervezetek hírei 2018.   november 

Cserdülő Kulturális Egyesület hírei 

Az elmúlt hónap sem telt eseménytelenül egyesületünknél. Elindult a kezdő felnőtt tánccsoport, akik 

lelkesen, nagy lendülettel igyekeznek elsajátítani a néptánc alapjait. Továbbra is várjuk a jelentkező-

ket. 

Nagy örömünkre novembertől 4-re bővült a gyermekcsoportok száma. Több, mint 60 gyermek táncol 

az egyesületben, Szabó Sándor Sanci vezetésével. A kedd fél ötkor kezdődő próbákra még várunk 

elsős, másodikos kislányokat, a csütörtök fél ötös csoportba pedig óvodás korú gyermekeket. 

Mindeközben a haladó csoportban is folyik a "munka". Meghívást kaptunk a Bakony Expo megnyitó-

jára, ahol több Veszprém megyei csoport lépett fel. Lelkes csapatunk a Nyárádsellyei koreográfiával 

készült az eseményre. A fellépést követően körbejártuk a vásárt, megkóstoltuk a környékbeli terme-

lők portékáit.  

Fonyódi Melinda és Varga László 



8 

MEGHÍVÓ 

 

A MÁRKÓI STEIXNER ISTVÁN NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR 

SZERETETTEL 

MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

2018. DECEMBER 2-ÁN 17 ÓRAKOR 

A MÁRKÓI TEMPLOMBAN 

MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ 

ADVENTI KONCERTJÉRE 

 

FELLÉPŐK 

 

MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 

Felkészítők: Vargáné Ékes Marianna, Tarsoly Zsanett, Réfi Tamásné, Wlassits Ildikó 

MÁRKÓI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KÓRUSA 

Kórusvezető: Csomay Tünde 

KAFFEHR ZSUZSANNA  

Zongorán kísér: Reményi Jánosné 

MÁRKÓI KAMARA TEHÁTRUM 

Zsarkó Piroska, Török Zoltánné és Tál Sándorné 

HÁRSKUTI EGYHÁZI ÉNEKKAR ÉS A NÉMET NEMZETISÉGI DALKÖR ÖSSZEVONT KÓRUSA 

Énekkarvezető: dr. Schnelbach Edina, Kauker Katalin 

STEIXNER ISTVÁN NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR, 

Énekkar vezető: Pfeiferné Takács Hajnalka 

Harmonikán kísér: Magasházi János, zongorán kísér: Reményi Jánosné 
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Karácsonyi kínálatunk elvitelre! 
 

Halászlé harcsafilével       1.290,- Ft 
Halászlé pontyszelettel          990,- Ft  
Halászlé belsőség         650,- Ft 
 
Csárda tál 2 személyre (cigánypecsenye, gombás szűzpecsenye,  
sajttal sonkával töltött csirkemell, puszta pulykamell, grillkolbász,  
petrezselymes burgonya, párolt rizs, vegyes savanyúság)      4.490,- Ft 
 

Haltál 2 személyre (fogasfilé Orly módra, fokhagymás harcsafilé, 
egészben sült pisztráng, rántott ponty, párolt rizs, zöldségköret, tartármártás)  5.490,- Ft 
 

Ünnepi tál 2 személyre (aszalt szilvával töltött csirkemell, Óvári sertésborda,  
egészben sült pisztráng, puszta pulykamell, petrezselymes burgonya, párolt rizs)  5.490,- Ft 
 

Hidegtál 1 főre (minimum rendelés 4 fő részére) Francia saláta talapzaton: 
- sonkatekercs, - Csabai töltött karaj, - kaszinótojás,- csirkemáj pástétom,  
tavaszi töltött csirkemell,- fasírt golyó      2.000,- Ft 
 

Rendelést leadni a 88/210-606, 30/356-1766 számokon és személyesen is lehet leg-
később 2018.12.18. kedd 20.00 óráig 

 
 

Szilveszteri kínálatunk elvitelre! 
 

Töltött káposzta 1090,- Ft 
Lencsegulyás 890,- Ft 
Hidegtál 2.000,- Ft 
Csárda tál 2 személyre  4.490,- Ft 

 

Rendelést leadni legkésőbb 2018.12.28. péntek 20.00 óráig 
 
 ÜNNEPI NYITVATARTÁSUNK                                 ÉTELKISZOLGÁLÁS 

December 24. Ételek elvitele 08.30-11.30 

December 25-26. ZÁRVA   

December 27-29. 11.00-20.00 11.30-19.30 

December 30. ZÁRVA   

December 31. 11.00-15.00 11.30-19.30 

Január 1-6. ZÁRVA   

Január 7-től 11.00-20.00 11.30-19.30 

Elérhetőség: +36-88/210-606, +36-30/356-1766 
e-mail: markogasztro@gmail.com, weblap: www.markogasztro.hu 

mailto:markogasztro@gmail.com
http://www.markogasztro.hu
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   Minden HÉTFőN és PÉNTEKEN 

                     18:30-tól  

 Márkón, az óvoda   

 tornatermében 

Első alkalom: 

    november. 26. 

INGYENES! 

1 alkalom 700 Ft 

10 alkalmas bérlet 5000 Ft 

Várlak szeretettel!  

Schönwald Laura 

hivatalos Zumba
®
 instruktor 

Hozz magaddal: váltócipőt, vizet, kis törölközőt 
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Tisztelt Lakosság, Kedves Olvasók! 

A legközelebbi Márkói Tükör 2019. januárjában fog megjelenni. 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS 

SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍ-

VÁNUNK MINDENKINEK! 

 

Márkó Község Önkormányzat 

Márkói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
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Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 

Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 

Szerkesztő: Madarászné dr. Ifju Bernadett – drifjubernadett@gmail.com 

www.marko.hu 

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk  

októberben 

született  új kis lakóiját: 

 

Kovács Benedeket 

 

Gratulálunk a szülőknek   

és sok örömet  kívánunk   

az egész családnak! 

 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők! 

 

Szeretettel várunk minden kisgyermeket 

a 2018. december 5-én, szerdán 17.00 

órai kezdettel a Kulturális Központ Szín-

padtermében megrendezendő Mikulás 

ünnepségre. A Mikulás megérkezéséig 

Rudi bohóc szórakoztatja a gyermeke-

ket. 

 

Az ünnepségen az 1-7 éves márkói gyer-
mekek kapnak mikuláscsomagot. A 
megajándékozott korosztályon kívüli 

testvérek részére a szülők által készített, 
névvel ellátott csomagokat az ünnepség 
előtt a helyszínen lehet átadni. 

 

Tájékoztató 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ön-

kormányzat a népszerű közösségi oldalakon (pl 

facebook) nincs jelen, ott fórumot nem tart 

fent. 

Kérjük, hogy akinek problémája, kérdése van te-

lefonon, vagy személyesen érdeklődjön a hiva-

talba. 

Kérjük, a dolgozókat a privát oldalaikon önkor-

mányzati ügyben ne keressék! 

Megértésüket köszönjük! 

mailto:katalinlenart@yahoo.de

