


Ludasi Körkép

2

Képviselõ-testület üléseirõl
Tisztelt Olvasók!
Az önkormányzat képviselõ-testülete 2014. de-

cember 9. - a Ludasi Körkép elsõ számának megjele-
nése óta 5 alkalommal ülésezett, a szociális bizottság és
a pénzügyi bizottság két-két alkalommal hívta össze
ülését. A lényeges napirendekrõl és a hozott dönté-
sekrõl az alábbi rövid összefoglalóval tájékoztatom
Önöket: 

2014. december 18-án megtartottuk elsõ falugyû-
lésünket és közmeghallgatásunkat. A résztvevõk szá-
mából arra következtettünk, hogy nagyon sokan szeret-
nének véleményükkel, javaslataikkal részt venni a közös
munkában, melyet ezúton is köszönünk. Az elhangzott
kérdések egy része megválaszolásra került, a többi kér-
désben pedig felvettük a kapcsolatot az illetékes
szervekkel (MÁV, Rendõrkapitányság, Kormány-
hivatal, HM Közút).

A 2015. január 28-án megtartott képviselõ-testületi
ülésen sor került a polgármesteri cafeteria szabályzat
és szabadságterv engedélyezésére, valamint az elõzõ
ciklus polgármesterének részére törvény alapján köte-
lezõen adandó végkielégítésének megszavazására. Te-
lepülésünk csatlakozott a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségéhez, valamint a TÖOSZ
Történelmi Városok és Települések Kamarájához. A
Szövetség önkormányzati szakmai és érdekvédelmi,
pártpolitikától független szervezet, mely folyamatosan
a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi
szervekkel és a központosítási törekvésekkel szemben,
ugyanakkor naprakész, friss, aktuális önkormányzati
információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik megosz-
tani tagjaival is. Megtárgyalásra került a község 
szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának elõ-
készítése is. Tekintettel arra, hogy jelenlegi ismere-
teink szerint Ludas község csatorna beruházásának
pályázati támogatására abban az esetben van lehetõség,
amennyiben létrehozásra kerül egy térségi szenny-
vízelvezetést biztosító 2000 lakosegyenértéket megha-
ladó kapacitású agglomeráció, melynek lehetséges te-
lepülései Ludas, Detk, Nagyfüged községek. Detk és
Nagyfüged községek csatlakozási szándékukat elõze-
tesen már kinyilvánították. Képviselõ-testületi határo-
zat alapján megkezdjük az elõkészítõ tervdokumentá-
ció elkészítését Ludas-Detk-Nagyfüged községek tel-
jes körû belterületi szennyvíz-elvezetõ rendszerének
kialakítása, valamint a térségi rendszer külterületi ve-
zetékszakaszainak kidolgozására vonatkozóan. Az elõ-
készítõ tervdokumentációk díját a tervezõ Transdo-
well Ipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. minden
településen átvállalja, tehát ez nem jelent költséget,

azok elszámolása a pályázat nyertessége esetén kerül
realizálásra. 

Módosításra került a Ludas Községi Önkormányzat
Képviselõ-testületének a szociális ellátásokról szóló
15/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendelete, melynek
értelmében temetési segély annak a személynek adható,
akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 400 %-át. A módosítás azért volt
indokolt, mert úgy ítéltük meg, hogy a közelmúlt saj-
nálatos haláleseményei miatt igyekeznünk kell a ren-
delet módosításával mindenki számára elérhetõvé tenni
ezen segélytípust. Ezt a jövedelemkorlát emelésével
kívántuk megoldani, így szélesebb körûvé válhat a
jövõben a jogosultak köre.

A képviselõ-testület megszavazta a szociális szövet-
kezet létrehozására irányuló javaslatot. A szociális szö-
vetkezet munkalehetõséget biztosít, illetve szervez a
munkanélküli tagjainak (ennek keretében közremû-
ködhet közmunka, közhasznú, valamint közcélú mun-
ka biztosításában is), vagy külsõ foglalkoztatóként a szo-
ciális törvény szerinti intézményi foglalkoztatást bizto-
sít tagjai számára, illetve részükre egyéb munkafeltéte-
lek teremtését, szociális helyzet javítását elõsegítõ szol-
gáltatást nyújt. Önkormányzatunknál már hosszabb
ideje dolgozó közfoglalkoztatottak rendelkeznek ta-
pasztalattal a konyhakerti növények termesztése terén,
a téli közmunkaprogram keretében pedig mezõgazda-
sági munkások beiskolázására is sor került. Úgy gon-
doltuk, hogy kihasználva a nagy számú termelésre al-
kalmas ingatlanjainkat, a megtermelt növények körét
bõvíteni szeretnénk, továbbá erre kötelezettségünk is
van a szociális földprogram pályázatban vállaltak alap-
ján. Továbbá a szociális földprogram kapcsán 2015-ben
folytatjuk a baromfitenyésztést, melynek legfõbb célja a
közétkeztetés költséghatékonyabbá tétele. 

A testületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja-
ként a képviselõ-testület döntött az önkormányzat va-
gyonhasználatának, továbbá pályázatai folyamatainak
felülvizsgálatára létrehozni kívánt vagyongazdálkodási
ad-hoc bizottság felállításáról. 

A 2015. február 11-én megtartott képviselõ-testületi
ülésen egy fordulóban sor került a 2015. év költségve-
tésének elfogadására, továbbá a 2016-2018. évi középtá-
vú tervezés megtárgyalására, valamint az Abasári Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2015. évi költségvetésének elfogadására. 

2015. február 18-án megtartott képviselõ-testületi
ülésen a jegyzõi álláspályázat tervezetének jóváhagyá-
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sára került sor. Ezt az indokolta, hogy dr. Molnár Péter
jegyzõ úr pályafutását Kisköre Város Önkormányza-
tánál folytatja tovább. Munkájához ezúton is sok sikert
kívánunk. 

2015. február 25-i ülésen a szociális ellátásokról szó-
ló rendelet felülvizsgálatára került sor. Döntés született
a hivatal épületében kárt okozó fák kivágásáról, melyek
szociális tûzifaként lesznek felhasználva, továbbá meg-
vitatásra került az ötéves ciklusra vonatkozó gazdasági
program. Javaslat hangzott el a hivatal ügyfélszolgálati
idejének módosítására, melyet a Nagyfügedi Közös
Önkormányzati Hivatal jóváhagyása után a tervezettek
szerint módosítani fogunk, ezt követõen pedig érte-
sítjük a tisztelt lakosságot a változásokról. A képviselõi
fogadóórák minden hónap elsõ keddi napján
17.00 órától 19.00 óráig, a könyvtár épületében
lesznek megtartva. 

Vargáné Csengeri Mónika 
polgármester

Mint bizonyára ismert Önök elõtt, településünk
számlavezetõ bankja az ÉRB Észak-magyarországi
Regionális Bank Zrt. volt, melyre vonatkozóan a
Magyar Nemzeti Bank ideiglenes intézkedések al-
kalmazásáról és felügyeleti biztosok kijelölésérõl
döntött. Ennek értelmében a Banknál vezetett
számlaszámok zárolásra kerültek.

Mivel az önkormányzatok nem tartoznak az Or-
szágos Betétbiztosítási Alap kártalanítása alá, külö-
nösen nagy gondot okozott, hogy az egyébként is
likviditási gondokkal küzdõ település hogyan oldja
meg a mindennapok anyagi nehézségeit.

Önkormányzatunk a Magyar Államkincstár be-
vonásával kezdeményezte más pénzintézetnél tech-
nikai bankszámlaszám nyitását, hiszen a normatív
állami támogatások és a helyi adóbevételek sem rea-
lizálódhatnak enélkül.

Egy hamarosan életbe lépõ kormányrendelet sze-
rint az érintett önkormányzatok pénzügyi segélyt
kaphatnak az államtól. Addig is mindent megteszünk,
hogy a munkabérek, közfoglalkoztatotti bérek és szo-
ciális ellátások kifizetése folyamatos legyen.

Ezúton is felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy kizárólag a napokban kiküldött csekkekre tel-
jesítsék befizetéseiket. 

Megértésüket köszönjük, a kellemetlenségért
szíves elnézésüket kérjük.

Vargáné Csengeri Mónika
polgármester
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Buda-Cash botrány

Rendelési idõk
Dr. Franczia Tamás

Hétfõ: 08 órától 12 óráig
Csütörtök: 12 órától 16 óráig

���������������

Dr. Rózsa Csaba
Hétfõ: 13.30 órától 14 óráig
Szerda: 13.30 órától 14 óráig
Péntek: 13.30 órától 14 óráig

���������������

Varga Fehér Judit
védõnõ

Hétfõ, csütörtök: 8 órától
Minden hónapban

elsõ és harmadik csütörtök, 10 órától
gyermekorvossal tartott tanácsadás

Hivatali ügyfélfogadási rend:
Hétfõ: 8-12 óráig, 12.30-15 óráig

Kedd: szünnap
Szerda: 8-12 óráig, 12.30-17 óráig

Csütörtök: szünnap
Péntek: 8-12.30 óráig
Testületi fogadóóra

minden hónap elsõ kedd 17–19 óráig

GYÓGYSZERTÁR
3275 Detk, Széchenyi u. 1.

Tel.: 37/375-189
Nyitva tartás:

Hétfõ, szerda, péntek: 08:00-12:00
Kedd, csütörtök: 12:00-16:00

TAKARÉKSZÖVETKEZET
3275 Detk, Rákóczi út 42.

Tel.: 37/375-052
Nyitva:

hétfõ, szerda, péntek: 8:00-12:00
Pénztár: 11.30 óráig

kedd, csütörtök: 12:00-16:00
Pénztár: 15.30 óráig 

FALUGAZDÁSZ
3275 Detk, Árpád út 1.

06-30/445-2602

(Folytatás a 2. oldalról)
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A gazdasági program célja a település középtávú –
választási ciklushoz igazodó – 5 éves fejlesztési tenni-
valóinak, azok fõ feltételeinek meghatározása, össze-
foglalása. Tájékoztatja a település polgárait arról, hogy
milyen módon kívánja a település irányítása az elkö-
vetkezõ idõszakban a település fejlõdését elõremozdí-
tani, egyúttal ellenõrizhetõvé teszi a megvalósítást,
mérhetõvé teszi a választott képviselõ munkáját nem-
csak választóik, hanem saját maguk részére is. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: az
Mötv.) 116. § (1) bekezdése értelmében a képviselõ-
testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek
elkészítéséért a helyi önkormányzat felelõs. 

Meggyõzõdésünk, hogy a gazdasági programnak va-
lós társadalmi igényeken, a települési értékek és lehe-
tõségek számbavételén kell alapulnia.

A program elfogadásának idõpontjában községünk
már elfogadott költségvetéssel rendelkezett, ennek is-
meretében kijelenthetjük, hogy a programban foglalt
célkitûzéseket reálisnak, hasznosnak és megvalósítható-
nak tartjuk.

III. Az elkövetkezõ idõszak kihívásai
A helyzetelemzésbõl kihívásaink is egyértelmûen

azonosíthatóak:
1. Népességfogyatkozás megállítása, demográfiai

növekedés indukálása
2. Foglalkoztatás bõvítése
3. Csökkenõ állami támogatások pótlása
IV. Fejlesztési elképzelések
1. A munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítése
A munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítése talán

legfontosabb feladatunk, amely visszahathat a demo-
gráfiai folyamatokra is.

Kiemelten kell kezelni azon fejlesztési feladatokat,
amelyek elõsegítik a népesség és munkahelyek megtar-
tását, növelését. A beruházások, fejlesztések során töre-
kedni kell az állami címzett, céltámogatási és egyéb pá-
lyázati források bevonására, a saját erõ kiegészítésére. Az
önkormányzat bevételeinek növelése a fejlesztések elõ-
feltétele.

Alapvetõen két módozat képzelhetõ el: az egyik út a
vállalkozásoknak a településre történõ vonzása, a másik
pedig a saját foglalkoztatás kibõvítése. 

Az elsõ megoldással bõvebben lentebb foglalko-
zunk, a második típusú megoldást pedig a szociális szö-
vetkezeti termelés meghonosítása jelenti, amelynek ré-

vén a közfoglalkoztatotti bért meghaladó jövedelemre
tehetnek szert lakosaink. A szövetkezeti termelés magá-
ban hordozza a késõbbiekben az önálló feldolgozóipar
megteremtésének lehetõségét is. 

2. Infrastruktúra
Utak, járdák korszerûsítése (szakaszosan)
Közvilágítás bõvítése, korszerûsítése
Külterületi utak rendbetétele 
Környezõ települések bevonásával agglomerációs

szennyvízhálózat létrehozása
Csapadékvíz-elvezetés, vízelvezetõ árkok kiépítése,

meglévõk karbantartása
3. Környezetvédelem
Parlagfûirtás, általános gyommentesítés
Ludas tisztaságáért program bevezetése (szemét-

szedés)
Közterületeink virágosítása
Szabadidõpark kialakítása (Sport u. és József A. u.

sarok)
4. Oktatás, mûvelõdés
Óvoda további mûködtetése, konyha korszerûsítése

az elõírásoknak megfelelõen
Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása

(Bursa Hungarica) 
Ludas Napok hagyományának ápolása
Ünnepeink megtartása, bõvítése, színvonalának, az

azon való résztvevõk számának növelése
Testvértelepüléseinkkel történõ kapcsolattartás,

gyermekeink részére csereüdültetés
Könyvtár színvonalának emelése, rendezvénysoro-

zatok szervezése
Közösségi Ház létrehozása, melyben Ifjúsági és

Nyugdíjas Klub mûködhet felelõs ügyvivõ (közmûve-
lõdési referens) kinevezésével (aerobic, jóga, tánc,
egészségügyi szûrõ programok, szakorvosi tájékoztató
elõadások…)

5. Szociális és egészségügyi ellátás
A törvény szerinti szociális feladatok határidõre vég-

rehajtandók. Az ellátási rendszer legyen igazságos és
differenciált. Kiemelten kezeljük a rászoruló, különö-
sen a veszélyeztetett kiskorú és idõskorú lakosság szo-
ciális problémáit.

Szükséges az önkormányzat szociális ellátási rende-
letének felülvizsgálata, anyagi lehetõségeink függvé-
nyében az eddigiekben folyósított ellátások összegének
az új, törvényi feltételek szerinti megállapítása

Kötelezõ és ajánlott szûrõvizsgálatok népszerûsítése
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Egészségmegõrzõ programok szervezése, kihasznál-
va az erre irányuló pályázati lehetõségeket

Orvosi rendelõ tetõszerkezetének felújítása, hang-
szigetelt ajtók beépítése a zavartalan betegellátás ér-
dekében

Az orvosi rendelés idejével egyidõben történõ mobil
patika üzemeltetése, mely nagymértékben megkönnyí-
ti a gyógyszertárral nem rendelkezõ településünkön a
betegek kiszolgálását.

6. Közbiztonság
Jó együttmûködés fenntartása a rendõrséggel és a

polgárõrséggel, számukra biztonságos, komfortos iro-
dahelyiségek kialakítása

Közterületek, rendezvények rendjének megõrzése
Térfigyelõ kamerarendszerek bõvítésére vonatkozó

pályázati lehetõségek figyelemmel kísérése
Tûzcsapok felülvizsgálata, gondoskodás a helyi

tûzvédelemrõl 
7. Civil szervezetek
Településünkön mûködõ civil szervezetekkel a jó

kapcsolat megõrzése, aktív együttmûködés rendezvé-
nyeink megszervezésében, közös pályázati lehetõségek
kihasználása

Vöröskereszt helyi szervezetével való jó kapcsolat
megtartása

Közös rendezvények szervezése, a könyvtári szolgál-
tatások megyei könyvtár segítségével történõ népsze-
rûsítése

Lakosok aktív közremûködésének kérése rendezvé-
nyek lebonyolításánál

8. Munkahelyteremtés
Új vállalkozások elindításának, letelepedésének

elõsegítése
Közfoglalkoztatás során minél több személy bevo-

nása, elõsegítve a munka világába történõ visszatérést
Közfoglalkoztatottak, munkanélküliek foglalkozta-

tása szociális szövetkezet keretében
9. Településfejlesztési politika
Közintézményeink (óvoda, könyvtár, orvosi rende-

lõ, rendezvényterem) energetikai korszerûsítése és
épületeink felújítása 

Játszótér, pihenõpark, sportterek létesítése
Tájház létrehozása (hagyományõrzõ szakkörök mû-

ködtetése)
Önkormányzati társulás keretében létrehozott szer-

vezet keretében szociális szövetkezeti rendszer létre-
hozása, helyi termelõi piac, szociális bolt létrehozása 

Önkormányzati tulajdonban lévõ földterületek
folyamatos mûvelése

Mûemlékeink állapotának megõrzése, javítása
Településrendezési terv felülvizsgálata 
10. Pénzügyi és adópolitika

Dologi kiadások csökkentése
Évente fejlesztési, beruházási tartalék képzése
Adónemek felülvizsgálata
Pályázatokhoz szükséges önerõalap biztosítása
Folyamatos pályázati lehetõségek kihasználása
11. Közszolgáltatás
Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység

fenntartása községünkben
Átlátható és ellenõrizhetõ közös hivatal
Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása,

illetve képviselõ-testületi ülésre elõterjesztések elektro-
nikus kiküldése

Kiemelten kell gondoskodni intézményeink esz-
közbõvítésérõl, számítástechnikai korszerûsítésérõl

Könyvtár fejlesztése 
Helyi újság indítása
Önkormányzati honlap megújítása (új elemekkel

feltöltése, régi képek tárháza….)
V. A településfejlesztési politika, az adópoliti-

ka célkitûzései
Fontos feladatunk, hogy a települést vonzóvá tegyük

az esetlegesen itt megtelepedni szándékozó magán-
személyek részére. Ennek érdekében:

Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyel-
met kell fordítani a lakosság szükségleteinek lehetõ leg-
célszerûbb és legmagasabb színvonalon történõ kielégí-
tésére. A szolgáltatások színvonalát a lehetõségekhez
mérten, folyamatosan javítani kell. 

A polgármesteri hivatal munkatársainak szakmai és
emberi felkészültsége, szolgáltató és ügyfélbarát mun-
kahelyi légkörének biztosítása szükséges. Az önkor-
mányzat pénzügyeinek, számvitelének, költségvetésé-
nek és folyó munkáinak naprakészen tartása alapkö-
vetelmény.

A képviselõ-testület tegye rendszeressé kapcsolatát a
községben tevékenykedõ gazdasági egységekkel, illetve
a közéletét meghatározó civil szervezetekkel, hogy azok
a véleményformálásban segítségére legyenek, valóságos
igényeket közvetítsenek! 

Támogatjuk a történelmi egyházakat. Velük érdem-
ben együttmûködünk, elismerve tevékenységük er-
kölcs- és emberformáló szerepét, karitatív és közéleti
tevékenységét.

A település megtartóerejének fokozása céljából ki-
emelt jelentõségû, hogy a fiatalok helyben is megta-
lálják a szabadidõ hasznos eltöltésének lehetõségeit.
Ennek érdekében az önkormányzat támogatja a fiata-
lok önszervezõdõ közösségeit. A Ludasi Kisiskolásokért
Alapítvány együttmûködésével a létesíteni kívánt táj-
ház épületében hagyományõrzõ foglalkozások és nép-
tánc foglalkozás bevezetését tervezi az önkormányzat.
Hasznosnak találjuk továbbá egy bejegyzett formában
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Ludasi Körkép

mûködõ nyugdíjas klub létrehozását, mely által a nyug-
díjas korosztály részére elérhetõvé válnak a pályázati le-
hetõségek. Önkormányzatunk együttmûködni kíván a
helyi kisebbségi önkormányzattal, különös tekintettel
arra, hogy egyes pályázati lehetõségek kedvezõbb fel-
tételek mellett igényelhetõk a kisebbségi önkormány-
zattal történõ együttmûködés mellett.

A települési önkormányzat feladata a település üze-
meltetése mellett az infrastruktúra fejlesztése. 

A feladatok felvállalását és rangsorolását a község
meglévõ adottsága, a lakosság igénye és az anyagi lehe-
tõségek döntõ mértékben befolyásolják. A beruházások
indítása elõtt fontos vizsgálni a várható mûködési költ-
ségeket, meghatározni a hosszú távú mûködtetés fel-
tételrendszerét.

Kiemelten kell kezelni azon fejlesztési feladatokat,
amelyek elõsegítik a népesség és munkahelyek meg-
tartását, növelését. A beruházások, fejlesztések során
törekedni kell az állami címzett, céltámogatási és egyéb
pályázati források bevonására, a saját erõ kiegészítésére.
Az önkormányzat bevételeinek növelése a fejlesztések
elõfeltétele. 

A költségvetés lehetõségei szabnak határt az önként
vállalt feladatoknak. A mûködést és a kötelezõen ellá-
tandó feladatok végrehajtását semmilyen más tevé-
kenység nem veszélyeztetheti.

A minõség javítása érdekében szükséges az önkor-
mányzat intézményrendszerének vizsgálata – alkalma-
sint átvilágítással –, a változtatások megtétele. 

A felhalmozási és tõkejellegû, korlátozottan rendel-
kezésre álló bevételeket kizárólag beruházási, fejlesztési,
eszközpótlási feladat ellátására szabad fordítani.

A rendelkezésre álló források hatékony, optimális fel-
használásának, a törvényesség betartásának érdekében
folyamatossá kell tenni az ellenõrzést és számonkérést.

A gazdálkodás alapja a mindenkori éves költségvetés.
Tervezése, elfogadása, végrehajtása során törekedni kell

még a fejlesztési célú hitelfelvétel minimalizálására,
mûködési hitel felvételéhez a képviselõ-testület nem
járul hozzá.

Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeinek
növelési lehetõségeit meg kell keresni. Törekedni kell
olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely meg-
felel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszkö-
ze az önkormányzat saját forrás növelésének. A helyi
adók tekintetében folyamatosan szemmel kell tartani a
helyi lakosság teljesítõképességét. Ennek tükrében kije-
lenthetõ, hogy a magánszemélyek kommunális adója
adónem tovább nem emelhetõ. Annak tükrében, hogy
a helyi iparûzési adó mértéke jelenleg a törvény által
megengedett maximumban került megállapításra, kije-
lenthetjük, hogy az egyetlen járható út az adóalanyok
számának növelése, amely valójában a vállalkozásoknak
a településre történõ vonzását jelenti.

Ennek érdekében számba kell vennünk a potenciális
letelepedni kívánó vállalkozások igényeit, és ennek alá-
rendelni fejlesztési elképzeléseinket.

A bevételek növelésének másik fontos eszköze az
önkormányzati vagyon megfelelõ hasznosítása lehet.
Az önkormányzat áttekinti a meglévõ vagyontárgyait,
azok hasznosításának módjait és lehetõségeit, valamint
a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javas-
latot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelõ hasz-
nosítására.

VI. Az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó megoldások

A vállalkozások településre történõ bevonzásának
egyik alapfeltétele a megfelelõ közszolgáltatások biz-
tosítása. Ludas, mint ahogyan azt már kifejtettük, jelen-
leg nem rendelkezik vezetékes szennyvíz-közszolgál-
tatással, ezért a képviselõ-testület egyik alapvetõ felada-
ta ennek megteremtése.

Vargáné Csengeri Mónika
polgármester
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Ludasi Körkép

Majdnem egy éve már, hogy a szûkebb környezetem-
ben arról beszélgettünk, miként kellene megoldani és
rendszerbe foglalni azokat a feladatokat, amelyek Ludas
gazdasági életének fellendítése kapcsán felmerülhetnek.

Mára pedig úgy éreztük, elérkezett az idõ egy szociá-
lis szövetkezet alapításának lehetõségére. Tovább gon-
dolva összeültünk a település vezetõivel, és átgondolva
a szövetkezet lehetõségeit, megkerestük azokat a sze-
mélyeket, akik jelenleg is mezõgazdasággal foglalkoz-
nak, vagy hasonló tevékenységet végeznek, valamint je-
lenleg is ebben a munkakörben közmunkásként vesz-
nek részt a település életében, hiszen közmunkaprog-
ramban is fellelhetõk értékes munkát végzõ tevékeny
emberek – épp ilyen munkavállalók indítják el a szövet-
kezetet.

Ekkor körvonalazódott a mezõgazdasági termelés le-
hetõsége és az önkormányzat földterületeinek bevonása
a település mûködésébe is, együttmûködve intézménye-
inkkel, kihasználva a közmunkaprogram lehetõségeit. 

A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben
lévõ tagjai számára munkafeltételek teremtése, vala-
mint szociális helyzetük javításának egyéb módon tör-
ténõ elõsegítése, a helyi gazdaság fellendítése, a telepü-
lésen munkahelyek teremtése.

Idõvel egy rendszer épülhet fel, amelyen keresztül
talán újra termelésbe foghatók a magánkertek is, létre-
jöhetnek innovatív elképzelések, és talán elindul egyfaj-
ta öngondoskodás. Ez mind rajtunk múlik, szeretnénk
élni ezzel a lehetõséggel és a legtöbbet kihozni belõle.

Örülök, hogy a teljes képviselõ-testület támogatta a
szociális szövetkezet elindulását és megalapítását. Az út
elején vagyunk még, kevesen, de bízunk benne, hogy
idõvel sokan csatlakoznak.

Abasár, Domoszló, Halmajugra, Karácsond, Ludas,
Nagyfüged és Vécs település bevonásával mikrotérségi
közfoglalkoztatási együttmûködést szervezünk a tele-
pülési szociális szövetkezetek és a közfoglalkoztatás
együttmûködésének koordinálásával. 

Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. január elsejével jött létre. Ezen
kitûnõ együttmûködés hatására megvizsgáltuk annak
lehetõségét, hogy milyen egyéb területeken tudna
együttmûködni a hét település. Ebbõl kiindulva jutot-
tunk el oda, hogy a „összekapaszkodva”, egymást támo-
gatva, társulásban sikeresebben pályázhatunk egy orszá-
gosan is egyedülálló mintaprogram kapcsán. 

A tervezett tevékenységek bemutatása:
– Mezõgazdaság helyreállítása
Mind a hét településen a megélhetés fõ forrása jel-

lemzõen a mezõgazdaság volt. Sajnos a rendszervál-

tozás után jellemzõen megszûntek a termelõszövetke-
zetek, amelyek a helyi – elsõsorban mezõgazdasági be-
tanított munkához értõ – lakosokat foglalkoztatták. A
privatizációt követõen sok föld maradt parlagon, ezek
közül nagy mennyiségben vásároltak fel az önkor-
mányzatok területeket, de a mai napig sok terület ma-
radt kihasználatlanul.

A területeken elõzetes tárgyalások és piackutatás
alapján az alábbi tevékenységeket kívánjuk végezni:

– Zöldségtermesztés
A hét település mindegyikén zajlik közétkeztetés. A

területeken az ehhez szükséges alapanyagokat (például:
paradicsom, paprika, hagyma, burgonya) kívánjuk ter-
meszteni, melyeket a közétkeztetés üzemeltetõjének
(településenként változóan önkormányzat vagy külsõ
szolgáltató) kívánjuk értékesíteni.

– Takarmánynövény termesztés
Szeretnénk a konzorcium által tartott állatok részére

saját magunk által megtermelni a takarmánynövénye-
ket (kukorica, búza, napraforgó).

– Háztáji gazdálkodás visszaállítása
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a háztáji gazdálko-

dást helyreállítsuk. Sajnos az elmúlt években a házi ker-
tek füvesítve lettek, elgazosodtak, nem termelnek raj-
tuk. Ugyanakkor viszont szinte minden családnál égetõ
szükség lenne plusz bevételre. 

A hét településbõl három már rendelkezik mûködõ
szociális szövetkezettel. Az elképzelésünk az, hogy eze-
ken keresztül gyógynövényeket termeltetünk a helyi
háztartásokban, melyet felvásárolva, partnereink felé
értékesítünk. Így a helyi háztartások plusz bevételhez
juthatnak. 

– Állattenyésztés
Térségünkben komoly hagyományai vannak az ál-

lattartásnak. Szeretnénk az összes résztvevõ telepü-
lésen helyreállítani az állattenyésztést.

Ezek egyelõre még csak tervek, de hiszem, hogy
összefogással, együtt, apró, de biztos léptekkel halad-
hatunk elõre. 

Vargáné Csengeri Mónika, polgármester
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Egy lelkes kis csapat Lizák Szabolcsné vezetésével.
2014 nyarán alapítottuk meg az egyesületet, bejegyzése
elõtt 2 évig civil csapatként vettünk részt rendezvények,
adománygyûjtés segítésében. Már bekapcsolódtunk a
falu életébe, aktívabb civil szervezetté váltunk a falunk-
ban. Programokat szervezünk a falu lakosságának, kis-
gyermekes családjainak ahol a felnõttek is jól érezhetik
magukat. Együttmûködünk Ludas önkormányzatával
és annak szerveivel, intézményeivel, továbbá minden
állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más egyesület-
tel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület ered-
ményes mûködését és céljainak megvalósítását. Fõ te-
vékenységünk a településfejlesztés, mellette közösségi,
szabadidõs és sportrendezvények, családi programok,
falunapok, táborok, programok stb.

Mi itt Ludason feladatunknak tekintjük, hogy össze-
fogjuk a falu lakosait, és együtt, tevékenyen vegyünk
részt a falu munkájában. Szeretnénk, ha továbbra is kö-
zösen programokat tudnánk szervezni, mellyel közös-
ségi és kulturális élményeket adhatunk. Minden pályá-
zati lehetõséget próbálunk megragadni. 

A 2015-ös évben igazán nagy terveink vannak. A
legfontosabb talán, hogy a többi civil szervezettel, az

önkormányzattal, helyi vállalkozókkal és a falu lakos-
ságával összefogva pihenõ parkot hozzunk létre játszó-
térrel az önkormányzat mögötti területen. Nagyon
szép park terve körvonalazódott ki a pályázatírás során.
Minden civil szervezet lehetõségeihez mérten támogat-
ja a munkánkat. 2015. évi programunkban szeretnénk
megvalósítani a következõ rendezvényeket: Jótékony-
sági Bál, Madarak és Fák Napja, Családi Sportnap,
2015. augusztus – egy nagyobb rendezvény, további
kisebb rendezvények. A nagyobb rendezvények, prog-
ramok mellett a kisebb összejövetelek is ugyanilyen
fontosak az egyesület életében. Így Márton napra pere-
cet sütöttünk, húsvét elõtt tojást festünk, Luca napkor
kézmûvesedünk, adventkor mûsorral készülünk.
Egyesületünk minden tagja lelkesen részt vesz minden
munkában. Nagyon köszönjük az eddigi felajánlásokat.
Ez nem csak anyagi jellegû, hiszen a kétkezi munka is
legalább annyira fontos. Mindenféle segítséget szívesen
fogadunk. "Egymás szeretete, tisztelete, gyermekeink
határtalan öröme, idõseink elismerõ pillantása segít
minket utunk járásában. Közös összefogással, bizalom-
mal szeretnénk szebbé tenni jövõnket, gyermekeink
jövõjét."                                                Lizák Szabolcsné

A Ludasért Fejlesztõ- és Kulturális Egyesületrõl
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A szociális ellátások rendszere 2015. március
elsejétõl átalakult. Több ellátás már nem az önkor-
mányzatnál, hanem a járási hivatalnál igényelhetõ.

2015. március elsejétõl a járási hivatalnál igényel-
hetõ ellátások: idõskorúak járadéka, ápolási díj
(alap- és emelt összegû, kiemelt ápolási díj), köz-
gyógyellátás (alanyi és normatív jogcímen), az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az aktív
korúak ellátása.

A kérelem-formanyomtatványok beszerezhetõk
és benyújthatók: a járási hivatalnál, az önkor-
mányzatnál, a kormányablaknál, aktív korúak ellátá-
sa esetében annál a munkaügyi központnál, ahol az
álláskeresõt nyilvántartják.

A kérelmek beadhatók a járási hivatalok ügy-
segédeinél is. A Gyöngyösi Járási Hivatalban az aláb-
bi elérhetõségeken kaphatnak az ügyfelek tájékoz-
tatást: 3200 Gyöngyös, Fõ tér 13. földszinti ügyfél-
szolgálati munkaállomás, tel.: 37/510-389, 37/510-
333, e-mail: hatosag@ gyongyosj.heves.gov.hu

Vargáné Csengeri Mónika, polgármester

Változatlan áron szállítja házhoz
gyógyszerét a hevesi
Hanga Gyógyszertár.

Március 23-tól rendelési idõben
a háziorvosi rendelõnél

lesz megtalálható.
Hétfõ 11.00-12.30-ig,

csütörtökön 13.00-14.30-ig.

Változások a szociális
ellátásokban

HÁZHOZ

JÖN A 

GYÓGYSZERTÁR
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tisz-
teletére ünnepséget rendeztünk a polgármesteri hi-
vatal dísztermében. A megemlékezésen a ludasi
óvodások, a detki Petõfi Sándor Általános Iskola ta-
nulói, Baranyi Dániel – a szónoki beszédíró pályázat
gyõztese – és Kovács Adrienn az egri Andrássy Gyu-
la Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak közre-
mûködésével tisztelegtünk '48 hõsei emléke elõtt.

Azt hiszem, hogy nem csak a magam nevében ál-
líthatom, hogy büszkén gyönyörködtünk gyerme-
keink verseiben, könnyeket fakasztó énekeiben.

Kimagasló eredményüket ezúton is köszönöm
településünk nevében.

Vargáné Csengeri Mónika

A képviselõ-testület 2015. január 27-én létrehozott
egy ideiglenes bizottságot azzal a feladattal, hogy vizs-
gálja meg a 2011. 01. 01.–2014. 10. 09. közötti idõszak-
ban hogyan történt az önkormányzat ingatlanainak
(épület-föld) hasznosítása, sérültek-e az önkormányzat
érdekei egyes bérleti szerzõdéseknél, pályázati támo-
gatással megvalósult beruházásoknál.

A bizottság kérte a település jegyzõjét, hogy bocsás-
sa rendelkezésére az alábbi dokumentumokat:

a.) pályázati/pályáztatási eljárást (felhívás, alter-
natívák, beérkezett ajánlatok, elbírálás)

b.) a szerzõdés(ek) felek által aláírt példányait
c.) bérleti díjak, vételár megfizetését igazoló bevételi

bizonylatokat
d.) bérbeszámítás esetén a beszámítani kívánt szám-

lák másolatait
e.) a képviselõ-testület számára készített elõterjesz-

tést, annak elfogadott határozatát
f.) bérbeadás, értékesítés esetén a tulajdonosi jog

gyakorlását (esetleg átruházását) igazoló határozatot
g.) pótmunka igényét, indoklását, tételeit, megren-

delésérõl szóló testületi határozatot, kifizetési számla
másolatát

h.) minden egyéb, a hivatalban fellelhetõ dokumen-
tumot, ami a vizsgálat tárgyát képezõ, 1-7. pontban fel-
sorolt üggyel kapcsolatos.

A dokumentumok kézhezvételétõl utólagos anya-
got, kiegészítést a bizottság nem fogadott. A vizsgálati
anyag áttekintése után a bizottság helyszíni szemlét tar-
tott az objektív véleményalkotás érdekében, észrevéte-
leiket ezen a napon megvitatták. Több napos vizsgáló-
dás után 2015. 03. 03-án bizottsági ülésen döntést fo-
galmazott meg. Javaslatot tett független könyvvizsgáló
megbízására, amit az önkormányzati testület megvita-
tott és elfogadott. A vizsgáló bizottság feladatát elvé-
gezte. Az eredményekrõl lakossági fórumon adunk
tájékoztatást.                                                Nagy Zoltán

Vizsgálati bizottság

Ünnepeltünk
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Szeretjük a meséket. Gyerekkorunk legszebb óráit
hozzák vissza. Csak a mese, az örök. Mese révén érez-
hetjük azt, hogy kitágul a világ, és helye van benne min-
dennek, jónak, rossznak, szörnyûnek, csodálatosnak.

A mese örök, és hiába mondják, hogy rohanó a vi-
lág, a gyerekeknek ma is ugyanannyi idejük van meg-
ismerni a világot, mint ötven évvel ezelõtt nekünk.

Az idõ repül, mi pedig abban próbáltunk segíteni,
hogy az évek múlásával se merüljenek feledésbe a
mesék által nyújtott pillanatok.

2015. december 17-én a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával megrendeztük nyugdí-
jas lakosaink számára a Mesekaptár – lélekfrissítõ me-
sék felnõtteknek elnevezésû rendezvényünket.

A rendezvény után meghitt karácsonyi beszélge-
tés közben vendégül láttuk kedves vendégeinket. 

Vargáné Csengeri Mónika

Mesekaptár

A 2014. decemberi közmeghallgatáson többek
között elhangzott: „…ez a testület felhatalmazást
kapott...” Hogy mire, azt nem közölte a felszólaló.
Mi viszont pontosan tudjuk, hiszen a választási
kampányban jól kihallható ígéretünk miatt kaphat-
tunk mandátumot. Mindannyiunk nevében ezt sze-
retném megerõsíteni azért is, hogy rajtunk számon
kérhetõ legyen.

Mindenekelõtt arra tettünk fogadalmat, hogy Lu-
dason a korrupció írmagját is kiirtjuk. Ez nem jelen-
ti létezésének eleve feltételezését, de azt igen, hogy
ha kísérletet látunk rá, azonnal elejét vesszük. Le-
gyen az megvesztegetési szándék vagy hûtlen keze-
lés gyanúja. Indokolt esetben a feljelentés megtéte-
léig elmegyünk.

Tevékenységünk másik alappillérévé a törvényes-
séget tettük. Nem egyszerûen a „lepapírozott”, tör-
vények által támadhatatlan jogszerûséget értettük
ezen. Sokkal inkább az etikusságot. Egy szerzõdés,
kifizetés, képviselõ-testületi döntést elõkészítõ folya-
mat megfelelhet ugyan az érvényben lévõ jogszabá-
lyoknak, ugyanakkor a tisztességtelen szándék is kia-
bálhat mögüle. Ami nem erkölcsös, azt meg sem
próbáljuk a törvényesség álcájával eltakarni. 

Megfogadtuk, hogy jó gazdaként tesszük a dol-
gunkat. Vizsgáljuk a mûködési rendszert, s az elem-

zés eredményeként hozunk döntéseket. Alapvetõen
négy lehetõséggel számolunk. Ha valami nem mû-
ködött, ám fontosnak ítéljük, lehetõségeinkhez
mérten újként beindítjuk. Amirõl kiderül, hogy
minden elemében rossz, a lehetõ leghamarabb meg-
szüntetjük. Nyilván lesznek olyan területek és sza-
bályozók, amelyek csak részleteikben hibáznak, azo-
kat szükség szerint korrigáljuk. Amirõl pedig kide-
rül, hogy eddig is jól mûködött, azt változatlan for-
mában tovább visszük. A jobbítás szándéka igényli,
hogy évente ismételjük az elemzést és a korrekciót.

Amikor a választópolgárok nem jutnak informá-
ciókhoz, hamis tájékoztatást kapnak, elhallgatnak elõ-
lük életüket befolyásoló döntéseket, akkor üti fel fejét
a bizalmatlanság, gyanakvás, feltételezgetés és hamis
vád. Ennek igyekszünk elejét venni õszinteséggel és
nyilvánossággal. A nyilvánosság lehetõségei adottak:
információs kiadvány, fogadóóra és honlap.

Reménykedünk, hogy a ludasiak többsége és az
általuk választott testület hasonló értékrendet képvi-
selve egy úton, azonos célok felé fog haladni – még
eltérõ vélemények higgadt megfogalmazásával is
egymást támogatva. Másképp nem megy. Erõs kö-
zösségi szellem nélkül a legjobb esetben is csak egy
helyben fogunk topogni.

Nagy Attila

A választott vezetõk nevében



Ludasi Körkép

Kedves meghívásnak tettünk eleget 2014. novem-
ber 13-14-15-én. A Vajdaságban, Ludason találkozott
a Maros Ludas és Heves Ludas önkormányzat csapa-
ta. A találkozónak több éves hagyománya van, nem
akartuk megszakítani ezt a kapcsolatot. A hivatalban
dolgozóknak már ismerõsek voltak a vendéglátóink és
a Maros ludasiak is. Hamarosan a hivatal dolgozóiból,
a képviselõ-testületbõl és az „örökös tagból” összeállt
a csapat, akik képviselték a falunkat. Az alpolgármester
úr vállalta, hogy itthon marad és tartja a „frontot”.
Úgy találtuk tisztességesnek, hogy a feleségeknek, il-
letve a férjeknek a párjuk mellett a helyük. Az anyagia-
kat úgy szerveztük meg, hogy ne terhelje a falu üres
kasszáját. Településünk nevében fogadóink részére
ajándékcsomagot vittünk, melynek költségeit a képvi-
selõ-testület és a hivatal dolgozói saját költségen álltak,
az egyedi ajándékokat, bort, süteményt összeadtuk.
Szállásunkat vendégfogadóink saját otthonaikban biz-
tosították. Aladics Tibor polgármester, hivatala, és a
falu várt bennünket. A fogadtatás elsöprõ élmény volt.
Az a sok ölelés, öröm, nevetés nem utolsósorban koc-
cintás felejthetetlen. A Maros ludasiak érkezése és fo-
gadása után a vendéglátó családokhoz mentünk az is-
merkedési estig. Csodálatos embereket ismertünk
meg. Nehéz életük van, de az összefogásuk, magyar-
ságuk szeretete elõtt fejet hajtunk. A második nap Új-
vidéken Péterváradot  néztük meg, mely a Nagy-Ma-
gyarország egyik végvára, a Duna mellett. Gyönyörû-
en rendben tartva, csodálatos kilátással. Sajnos a
közelmúlt háború nyomát, a lerombolt Duna-hidat is
jól látni. Napunk megkoronázása a Ludasok bálja volt,
ahol a talpalávalót a Csantavéri zenekar húzta, az
elemózsiát – batyus bál lévén – a falubeliek ajánlották
fel. A polgármesterek köszöntötték a három Ludast, és
méltatták az összetartozást. A mi polgármester asz-
szonyunk köszöntõjével és terveivel nagy tiszteletet
vívott ki.

A záró napon Szabadkára látogattunk, megko-
szorúztuk Kosztolányi Dezsõ szobrát. Ebéd után  a
köszönések és búcsúzkodás sokáig tartott. Végül tele
tervekkel, jó érzésekkel és hálával indultunk haza.

A következõ találkozó Maros Ludason lesz. Azóta
a  tervek valóra váltásán dolgozunk, a polgármester
asszony csereüdültetés tervén halad elõre.

Kiss Györgyné

2015. I. évfolyam 1. szám

11

Ludas falvak
találkozója

Advent
Az önkormányzat új testülete elõször szervezte

meg a Falu Karácsonya ünnepet. A lakosság ötleteiv-
el, adományaival és önkéntes segítõkkel kezdtünk a
tárgyi dolgok beszerzéséhez. Ilyen volt az új égõsor,
a karácsonyfa, a hal, a pogácsa stb. Az ünnep
közeledtével egyre inkább erõsödött a közösségi
szellem és úgy éreztük, hogy minden korosztálynak
kedveskedünk az ünnepen. Délelõtt a gyerekek
szórakoztak és karácsonyfa díszeket készítettek. A
Ludasért Fejlesztõ Alapítvány segítségével. Délután
megérkeztek a karácsondi nyugdíjasok, zenekarral,
jó kedvvel. Külön köszönjük Árpinak és apukájának
a fergeteges hangulatot, amit zenéikkel szolgáltat-
tak. Meghitt karácsonyi mûsor és csodás zenés
elõadások alapozták meg a jó hangulatot. A finom
halászlé kóstolgatása mellett nagy találkozások és
beszélgetések voltak, öröm sugárzott az arcokról. A
Karácsondi Nyugdíjas Klub mûsora lenyûgözõ volt.
És eljött a gyertyagyújtás ideje. Az óvodások, iskolá-
sok gyönyörû mûsorral köszöntötték az ünnepet.
Megható örömmel díszítették a Falu Fáját. Közben
a sátorban forralt borral melengettük magunkat,
mézeskalács és pogácsa mellett. Az este közeledté-
vel a hangulat emelkedett kis ajándékok okoztak
nagy örömet. Végül fergeteges tánckavalkáddal ért
véget a z ünnepségünk.

Ezúton köszönjük minden közremûködõnek,
hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sike-
res megszervezéséhez. 

Úgy érezzük minden kedves megjelent emelte
az ünnep meghitt hangulatát, reméljük Önökben is
ilyen jó érzést váltott ki az közös ünnep. Szeretnénk
ezt az összefogást érezni a továbbiakban is.

Kiss Györgyné
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Ludasi Körkép • Kiadó: Ludas Község Önkormányzat • Felelõs kiadó: Vargáné Csengeri Mónika
• Szerkeszti: Nagy Zoltán • Megjelenik: negyedévenként 350 példányban Nyomda: Konturs
Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc

A lakosság számára az egyik legjelentõsebb változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében
a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos (azaz csak az

adott település önkormányzati rendeletében kijelölt idõszakban és módon lehet). 
Ezen lépéssel elõtérbe helyezõdik a komposztálás, mely kiemelt lehet

a környezetvédelem szempontjából.
Ennek értelmében a tûzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokat Ludas Községi Önkormányzat

Képviselõ-testületének 7/2011. (III. 31.) önkormányzati
rendelete határozza meg. 

„Kerti hulladék csak keddi, csütörtöki és szombati napokon, október 1. napjától március
31. napjáig 10 és 16 óra között, április 1. napjától szeptember 30. napjáig 10 és 18 óra

között égethetõ.”

Vargáné Csengeri Mónika
polgármester

A tûzgyújtás szabályairól 

Jótékonysági bál a Pihenõpark
megvalósulásának támogatására

A Ludasért Fejlesztõ- és Kulturális Egyesületnek fontos szerepe van falunk településfejlesztésében.
Ehhez a bálon a résztvevõk erkölcsi és anyagi támogatása is nagymértékben hozzájárul,

hogy az Egyesület mûködési feltételeit javíthassuk.
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében,
de van, hogy csak egy kisebb csoport, kisebb lakosság akarja megmutatni mire képesek. Õk azok, akik nem a

világ/ország megváltását tûzték ki célul maguk elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek
szeretnének hasznára lenni.

A Ludasért Fejlesztõ- és Kulturális Egyesület a Pihenõpark megvalósulásához szervez jótékonysági bált
2015. március 28-án. Belépõjegyek a helyszínen is vásárolhatóak.

A bevétel teljes összegét a Pihenõpark megvalósítására fordítjuk, mivel pályázatunk utófinanszírozott.
Bízunk benne, hogy az összefogás ez alkalommal is megmutatkozik a szervezésben, az elõkészítõ munkákban.

Támogatóink: Ludas Község Önkormányzata, Civil Kapocs a Faluért Egyesület
A bál elõzetes költségeihez 35 000 forint támogatást kaptunk, melyet itt is szeretnénk megköszönni

a polgármester asszonynak, a jegyzõ úrnak, a képviselõ-testületi tagoknak és külsõs bizottsági tagnak.
Várunk mindenkit szeretettel a jótékonysági bálra.

Lizák Szabolcsné
Ludasért Fejlesztõ- és Kulturális Egyesület

Köszönetet mondunk Benei Lászlónak a fotók elkészítéséért.
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