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A település neve: ALAP Község
Röviden a településről (max. 100szó)

Alap község Fejér megyében, a Mezőföld déli részén elhelyezkedő 2010 fós település. Társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó a munkanélküliség.
Sárbogárdi Járás illetékességi területéhez tartozik. Alap községben a munkaképes lakosság 4,3% közmunka
programban dolgozik. Településünk mezógazdasági adottsága tekintetében kiváló (kukorica, búzatermesztés,
állattenyésztés, zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés.) A település célja a népességfogyás és a
munkanélküliség tendencia csökkentése érdekében a népességmegtartó erö növelése, olyan tevékenységek
fejlesztésével, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt felnövekvő nemzedék abban lássa jövőjét, amely
biztosítja a megélhetését.
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1. Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat X
2. ,,Családért és közösségért" Roma nök társadalmi szerepvállalásának jó példái

3. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése
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UTAKON ALAPON
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(max. 200 szó terjedelemben - kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázata a döntóbe kerül, ezt a rövid

leírást szeretnénk használni sajtócélokra is)
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Esély kívánunk biztosítani a lakóhelyen történö foglalkoztatásra gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem
létrehozásával, mely kialakítása jelenleg történik a Mezőgazdasági START mintaprogramon belül. Évek óta
folyamatos a kertészeti termelés, az elhanyagolt zártkertek megművelése, a településen élök (gyümölcsfák
osztása ingatlanonként), valamint a környezó települések bevonása a kertészeti, zöldsé9- és
gyümölcstermesztésbe. A létrehozott Szociális Szövetkezet működtetése a következö szint, amelyre el kívánunk
jutni, Fő projektünk a mezőgazdasági mintaprogram, melyet a kezdettől jól átgondolva, egymásra épülve
alakítottunk ki. Mellette térkö és járdalap gyártó üzemünk is működik, melynek termékeit a településen

fel. Rövid és hosszú távú terveket állítottunk fel a fenn érdekében.

Név, és az önkormányzatban

betöltött pozíció:

Méhes Lajosné Alap Község Önkormányzata

polgármester

Cím: 7011 Alap Dózsa György utca 31.

Telefon: 0625221 102 0620 258 0490

E-mail: titkar,aphiv@invitel. h u

Alulírott tanúsítom,

Polgármester neve:



lNFORMÁClÓK A JÓ GYAKORLATRÓL
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iriale az önkormányzat fö problémáit, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. '100

szó).
Alap községben az aktív korúak foglalkoztatásában a mé9 működö mezőgazdasági szövetkezeti kft.
nagyrészt vállal, illetőleg az önkormányzat intézményeinek múködéséveljavítja a foglalkoztatás arányát, A
településen élök, tekintettel arra, hogy a községben iparra települó vállalkozás nincs, kénytelenek a
munkalehetöséget a távolabbi városokban keresni. A település folyamatos munkanélküliséggel küzd, a
munkaképes korosztály nagy része alacsony iskolai végzettségű személy, ez tovább neheziti az
elhelyezkedést a munka világába. Összességében megyei viszonylatban is külsó perifériának tekinthető a
településünk. A jól képzett fiataljaink helyben és a közelben nem találnak munkát, ezért elvándorolnak. A
helyben maradó többnyire képzetlenebb családok megtartása számunkra fontos, ezért keressük a

a helvben tartásukra, a hetésük seoítésével.
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\rla le az okokat, összefüggéseket, amelyre a gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a csoportokat, a módszereket,

idózítést is (max. 200 szó).

Településünk lakói a nehézségek ellenére is szeretnek itt élni, itt keresik a megélhetési lehetőségüket.
Ézétl az önkormányzat mindent lehetóséget megkeres és kihasznál annak érdekében, hogy a lakosait
megtartsa, megélhetésüket segítse, a gyermekeiket itt tartsa. Az itt élő munkanélküli emberek többsége
akar és tud dolgozni, melyet az elmúlt évek sikeres közfoglalkoztatási programjai során bebizonyítottak,
A START mintaprogrammal kínált lehetőséggel élve, a munkanélküliséget szeretnénk mérsékelni, valamint
értéket, kézzelfogható eredményt teremteni a munkavállalók és az itt élök számára is. Ez év
augusztusában a mezőgazdasági mintaprogramon belül, sikeres pályázatnak köszönhetóen, már meglévő
épületból kerül kialakításra a ,,Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozó" üzem mely hosszútávon új munkahelyeket
teremt. Terveink szerint, saiát, lakossáqi, k fel
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Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Kia gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó)

A jó gyakorlat célcsoportja elsősorban a családos és tartós munkanélküliek köre./FHT/ Szeretnénk minél
több családnak hosszú idótartalmú, tartós megélhetést nyújtani a programok által. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint a most kialakításra kerüló üzem is, Fontos feladatunk, hogy munkanélküliek újra hasznosnak
érezzék magukat, értelmes és értékteremtó munkát végezzenek. Az ehhez kapcsolódó képzések
mindenkinek hasznosak, akik kikerültek a munka világából. A programokban résztvevők között jó kapcsolat
alakult ki, az emberek egymással való kommunikációja és személyes kapcsolata sokat javult, ezáltal az

hatással van az összes foolalkoztatásiforma.
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Ki kezdeményezte probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, civil szervezet, magáncég stb.)? Ki
tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslat) tervezték annak
végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános stratégiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak erre a
célra? Miért e kezdeményezés mellett döntöttek? (max. 300 szó)

Alap községben sok éves hagyománya van a közfoglalkoztatásnak. Társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, hátrányos helyzetű települések közé tartozik a község, A fent
említett problémákra több hipotézist állítottunk fel, amelyek révén egyrészt azonosítani kívántuk azokal az
estleges helyi specifikus elemeket, amelyekböl a rendszer sikeressége gyökereztethető, alapozható. Ezen
az úton elindulva 2011. évben megkezdett értékteremtő pályázat során zöldségtermesztést, facsemete,
homoktövis, szamóca, levendulatelepítést valósítottunk meg, támogatással gazdálkodtunk a saját 12
hektáros földterületen, négy darab fólia sátrat építettünk, A megtermelt zöldségfélék a saját konyhánkon
kerülnek felhasználásra, valamint befőzést és tartósítást is végzúnk. Az arra rászoruló családok is
részesülnek a terményekből. Gazdasági programunk egyik fó célkitúzése több éve a foglalkoztatási
lehetőségek körének bóvítése. Lakosaink érdekében ez mindig is fontos szempont volt. A START
közmunka programok támogatásai számunkra óriási új lehetöségeket, a megkezdett és jól bevált
gyakorlataink további fejlesztési forrásait jelentették. A programok kidolgozását az önkormányzat
koordinálásával és közreműködésével saját szakembereink, helyi képviselők, hivatali dolgozók végezték. A

latai és elkezdett proiektiei adták, melveket tovább oondolva és



részletesen kidolgozva, nagyon jól megvalósítható, és jelentős értéket teremtő tervek születnek A jelenlegi
gazdasági helyzetben nem látunk más lehetőséget a foglalkoztatási helyzet és saját nehézségeink
javítására, ill. megoldására, mint azt, hogy éljünk a támogatásokkal, használjuk saját ötleteinket és
tapasztalatainkat, bevonva a munkára képes és alkalmas embereket, így tudunk csak elóbbre lépni,
fejlödni, problémáinkat leküzdeni, Az emberek ezt értékelik, szívesen közreműködnek benne, hasznosnak
tartják.
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Írja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeket folytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a
gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?)
Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyiben igennel válaszol, részletezze a
partnerek hozzájárulásának jellegét, mértékét! (max. 400 szó)

Alap községben a közfoglalkoztatásnak régi hagyományai vannak, gazdasági programjának is fontos
része a foglalkoztatás bóvítése, a lehetóségek megragadása. Jelenleg a legnagyobb foglalkoztató-
közfoglalkozlatő az önkormányzat, az emberek nagy része tölünk várja a problémája megoldását. A
START közmunka programok adta lehetóséggel élve folytatva a korábbi években jól bevált foglalkoztatási
formákat és hagyományokat, azokat alapul véve és tovább fejlesztve, felépítettük az elmúlt hónapokban
egy komplex programot. Az alapot a mezőgazdasági ágazat adta és adja. A másik projekt a térkő és
járdalap készítő üzem, az itt készített járdalapot, térkövet a közterületeink szépítésére használjuk fel. Több
mint,12 ha területen foglalkozunk a növénytermesztéssel. Korábban,2013-ban telepítettünk összesen
3ha-on szamócát, homoktövist, levendulát, valamint külterületi és belterületi földeken végzünk
zöldségtermesztést, melyet bevontunk a programba. Ennek művelése, gyümölcs leszedése, levendula
virág szedése, lepárlása, befőzés is a program része. A korábbi években 201'l-ben'1 fólia sátorban
próbálkoztunk palánta majd primórök nevelésével, A START mintaprogramon belül bővítettük a fólia
sátrakat, így fűthetö fólia is megépült, amely faaprítékkal üzemel, Ezek szolgálnak a kora tavaszi
hónapokban a saláta, retek és egyéb palántanevelésre, Az itt termelt korai zöldségfélék a saját
konyhánkon kerül felhasználásra. Szántóföldi kapás és egyéb növénytermesztést is folytatunk, asaftt12
ha területen valamint belterületi önkormányzati telkeken. Ebben az évben fóliás és szabadföldi szamócát is
termesztettünk, melyet gyermekeink, időseink fogyasztottak el a közétkeztetésben. A felesleget befőztük.
Homoktövis ültetvényünk ebben az évben fordultermóre, igen szép, bó termés várható, fagyasztó ládában
tároljuk, amíg a feldolgozó üzem nem üzemel, A beruházást követően, a gépek beüzemelésére 2017.
januárban kerül sor. A további megtermelt alapanyagok - paradicsom, cékla, sárgarépa - manuálisan kerül
feldolgozásra az önkormányzat konyháján. Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a település lakóival,
ösztönözve az elhanyagolt gyümölcsösök veteményeskertek újraművelésére. A környező települések
önkormányzatainak bevonását is tervezzük az üzem alapanyagának megtermelése szempontjából is.
Létrehoztuk a ,,Szociális Szövetkezetet" mely széles palettát nyújt a további feladatokhoz. Jó kapcsolatot
ápolunk az NFA-val, lehetőséget kaptunk, ,1 ha belterületen a gazdálkodásra. A gyakorlatot a polgármester
menedzselte, szervezte, külsó szakember (növényvédelem) segítette a napi munkát szakképzett
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1;i Kt n.,ene*;iseile a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a
bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották
meg azokat? (max. 300 szó)

a korábbi évek hagyományai és tapasztalatai nyomán elsők között jelentkezett a
START közmunka programok résztvevöi körébe.201,1. évben megkezdett,,értékteremtö" pályázat során
zöldségtermesztést valósítottunk meg, melynek keretében 1 fóliában és szabadfóldben paprikát,
paradicsomot, babot, burgonyát és egyéb zöldségféléket termeltünk. Tehát a kezdetektől részesei vagyunk
ezeknek a programoknak. A projekt során kiépítésre került a csepegtetö öntözőrendszer, majd 2012-ben
tovább bővítettük a foglalkoztatottak számát, valamint bövítettük a tevékenységünket, és a megművelt
terület nagyságát. Az elmúlt évekhez képest a megtermelt zöldségfélék mennyiségét megdupláztuk, gép
és eszközparkunk is gyarapodott, Ebben az évben a feldolgozó üzem kialakításával lehetőség lesz a
továbblépésre, a feldolgozás területén is. Eddig végzett tevékenységünk nem volt hiába való, lassan

iük, és büszkék az elért eredménvei

J5 fvtri|1,91 móds;ereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és megvalósítása során
(találkozók, nyilvános viták, tömegkommunikáció, kiadvány, önkormányzaü honlap, emailek stb,)? (max. 100 szó)
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A jó gyakorlat bemutatásra került 2012-2013-2014-2015. évben a térségi televízióban. Napjainkban is
rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot tevékenységünkről, mely segítségével szeretnénk a kiskertek
megművelésére ösztönözni a lakosságot. A músor keretében a szezonális zöldség, gyümölcs
felhasználásával, receptekkel ismertetjük meg a nézóket. A Sárbogárdi Járás polgármestereivel is
többször kerül sor a konzultációra, a helyszíni szemlére. A helyi lakosság részéről pozitív hozzáállást
tapasztalunk, szakmai segítséget is kapunk és adunk. A térségi újság is lehetóséget biztosít a jó gyakorlat
bemutatására, Önkormányzati honlap, telepúlési találkozók, helyi rendezvények adnak teret a termékek
bemutatása.
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Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2. pontban felsorolt problémákral Hatással volt-e a

gyakorlat az önkormányzat igazgatására és hogyan? Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások
felhasználóira, és hogyan? Az Ön megítélése szerint a lakosságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat

haszonélvezőiközé? (max. 300 szó)
A program legnagyobb eredménye, hogy a regisztrált, és az FHT munkanélkülieket folyamatosan tudjuk
foglalkoztatni, hosszabb illetve rövidebb ideig. lgyekszünk minden más módon is segíteni a családok
megélhetését, (pl. képzések irányításával, valamint tájékoztatjuk őket más munkalehetóségekről). A tartós
foglalkoztatás a családoknak létbiztonságot jelent. Folyamatosan, a szezonnak megfelelöen biztosítani
tudjuk a friss zöldség és gyümölcsféléket a saját konyhánkra, A gyermekek számára pozitív példát ad a
szülók munkába járása. Összességében elmondható, hogy a település lakosságának'100%-a profitál a
különböző programok révén, hiszen valamennyi család érintett vagy közvetlen résztvevóként, vagy pedig a
gyakorlat elönyeinek élvezőjeként. Magasabb színvonalú étkezés a gyermekek és idősek részére. Jó
minóségű termékek vásárlási lehetősége. A telepúlés gazdasági helyzetének, megítélésének javulása az

te

':",i:,;,.,,, *,,:ai_iljat, eiili:];:i:l_: ;: i,l*i.:":: ;l:l l:,;;;!;;;ij.-,llj#:irr:l'} Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon?
(max. 100 szó)

Pz. egyes projektekhez konkrét költségvetési adatait, számláját elkülönítetett tartja nyilván az
önkormányzati hivatalának pénzügyi csoportja, a közfoglalkoztatáshoz rendelt adminisztratív dolgozó
közreműködésével. A nyilvántartások vezetése naprakész, hiszen a Járási Foglalkoztatási Osztály
rendszeresen kéri a beszámolókat, valamint a pénzügyi elszámolást. Ezekból az adatokból nyomon
követhető az egyes projektek eredményessége. Pozitív egyenlege a mezőgazdasági programnak látszik,
hiszen e területen keletkezik bevétel, mely mindenképpen pozitívnak mutatkozik.

],J !'{ópl":i:;-,;l;:'lt],i!?{t) s gy;r|,irri;li*t és milyen módon (tömegkommunikáció konferencia, találkozók stb.)?
Megismerték-e a helyi lakosok a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormányzat megismerte-e
a gyakorlatot? Alkalmazta-e már más önkormányzatis azt? (max. 200 szó)

Alap község önkormányzata 2011. év őszi kezdetektől segítette és szervezte a START közmunka
programok elindulását, kidolgozását, ötletekkel, tanácsokkal gyakorlati megoldási javaslatokkal, Szükség
szerint az egyes önkormányzatoknak egyenként, a helyszínen is bemutattuk a tevékenységünket, azok
megvalósításához szakmai segítséget nyújtottunk és tesszük ezt azóta is. A járási településekkel
folyamatos a kapcsolat, több alkalommal Alapon tanácskozás formájában is . Ezen túlmenón az ECHO tv
is többször nyomon követte a tevékenységünket. Tudomásunk szerint más települések is átvették a jó
gyakorlatunkat. A település lakossága ismeri és nagyon büszkék eredményeinkre.

1|} fult;ta,*s.: he hcgy a gyahlrrl*1 ,reqrena1l;*s* mi1,1"en í:atas*::i volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt
problémáira! (max 100 szó)

Jelentósen csökkent a munkanélküliek száma. A családok megélhetési problémái csökkenésével javult a
településen élők közérzete, a fiatalok elvándorlása lassult. A foglalkoztatás révén lényegesen kevesebb
,,foglalkoztatást helyettesító támogatást" kell a Sárbogárdi Járásnak megállapítani. A saját termékek
előállításával csökkent a konyha kiadási szükséglete. A megtermelt zöldségből és gyümölcsból az afta
rászoruló családok is részesülnek. A felesleget értékesítjük, melynek bevételét visszaforgatjuk a

eszközök vásárlására.

: C §r:rrasrrk

Mennyibe került a gyakorlat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (önkormányzat saját
költségvetése, állami források, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi eröforrás az
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önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást a gyakorlat az
önkormányzati költségvetésben, és ha tgen, akkor milyen módon és mekkora összegben? (max. 200 szó)

nk ebben az évben 3 programot készített. A legjelentősebb mind nagyságrendileg, mind
pénzügyileg a mezőgazdasági növénytermesztés, ezen belül a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem
megvalósítása. Helyi értékteremtó programunk a járdalap és térkő-készítés, valamint a hagyományos
közfoglalkoztatás. A mezőgazdasági növénytermesztési projekt a gyümölcs és zöldségfeldolgozó üzem
kiépítésével együtt mintegy 76 millió forint Belügyminisztériumi támogatással és 2,3 millió forint önrész
hozzájárulással valósul meg. A programban 33 fő foglalkoztatását biztosítjuk és természetesen a hivatali
köztisztviselők is jelentós részt vállalnak az pályázatok összeállításában, a programok sikeres
lebonyolításában, az elszámolások jogszerűségének biztosításában. Természetesen ehhez igénybe vették
a hivatali eszközöket is, A gyakorlat megtakarítást eredményezett a saját konyhán történő friss zöldség- és
gyümölcs alapanyagok, valamint a lekvárok, savanyúságok beszerzése területén, amely nagyságrendileg
évente ,1 millió forintot jelent, továbbá bevételt jelent a település lakossága részére történó értékesítésből

amelv szintén 1 millió forint n

}^l A 1r: gyaklllai f*nli*l1i:a::-,§i!!á
Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból íinanszírozzák azt? Milyen módon hat a példa

eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az
állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a jövőben? (max. '100 szó)

Természetesen folytatni kívánjuk a gyakorlatot, hiszen már öt éve folyamatosan fejlesztjük a
tevékenységet, elsösorban belügyminisztériumi támogatásból és az értékesítésből származó bevételek
visszaforgatásából, valamint az önkormányzat részére biztosított állami támogatásból, A példa a jövőre
nézve egy biztos alapot jelent, melyet az új feldolgozó üzem igényeihez indokolt igazítani, gondolunk itt a
feldolgozandó gyümölcsök és zöldségek megtermelésére és az értékesítésüket biztosító piaci partnerekkel
történő szeződéskötésre. A gyakorlat folytatása adott, az új üzem számtalan új lehetóséget kínál, egyrészt
új munkahelyek létesítésére, másrészt új termékek előállítására, harmadrészt magasabb bevételek
elérésére.

2? Tárr..:trteii::; lllűli ül,]i(i,}liltan,_(;ainah & ]lj §_l,iiiii]íj;j" ait/é:.*j{ji*

Van-e valamely speciális előfeltétele (szervezési, pénzugyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget
tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, hogy más önkormányzat is
alkalmazza az Önök gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás
stb.) t? (max. 100 szó)

Az eddig hozzánk fordult kollégák, érdeklődök részére minden esetben segítséget nyújtottunk a saját
tapasztalataink alapján és ezt a gyakorlatot a jövöben is folytatni fogjuk. Szívesen fogadunk minden
látogatót, aki szeretné megismerni a kertészetünket és a feldolgozó üzemet (ez utóbbit csak az üzembe
helyezést követően), A műveléshez, termeléshez, feldolgozáshoz szakmai tanácsokat is tudunk adni a
saját tapasztalataink alapjá n.

'j:jl-atlLlisai;ok nte,iJ]e§yi:d:s*k

Mutassa be, hogy mit lehetne mé9 javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! Melyek voltak a legnagyobb
kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó)

A közfoglalkoztatás tervezésében, szervezésében és végrehajtásában az a változatlan, hogy mindig
változik, sajnos éven belül is, amely megnehezíteni a sikeres lebonyolítást. A kihívás, hogy az állandóan
változó jogi környezethez 1-2 napon belül alkalmazkodni kell, esetenként a programokat 3, 4 szer is át kell
dolgozni. Ezek ellenére úgy ítéljük meg, hogy nagyon hasznos a közfoglalkoztatás mezőgazdasági
programja, mind a helyben lakó polgárok, mind az önkormányzat részére, A fejlesztéseink egyre nagyobb
léptékűek, egyre több munkanélkülit tudunk foglalkoztatni, akiket a több évi közfoglalkoztatás visszavezet
a tényleges munkaerőpiacra, http://www.alap.hu/pdf/articles/palvazatok/palvazatok.pdf

A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható - a megadott szavak mennyiségének figyelembe vételével. A
pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ
címére (1406 Budapest 76. Pf. 50.) és egy elektronikus példányban (palvazat@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani,
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legkésőbb 20í6. szeptember í2-ig. A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok,
fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetöség megküldeni. A mellékletek
megküldésévelhozzálárula dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához.
Az lrányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest.

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz (www.toosz.hu ), az alábbi elérhetőségek
valamelyikén.
Td:(0e1) 321-24% Fax (0&1)4íg{2 E-mail:


