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AUGUSZTUS HAVI KIEMELT TÉMÁNK: Inkubátorház épülhet Békésen!
A 300 milliós beruházás felét, 150 millió forintot pályázaton nyerte el Békés
A Verseny u. 4. szám alatti ingatlanon valósulhat meg az az önkormányzati fejlesztési
elképzelés, melyhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv DAOP-2007-1.1.1./A kódszámú
kiírásán 150 millió forint vissza nem térítendı támogatást kapott a napokban Békés városa.
A fejlesztés eredményeként kiépülı 300 millió forint összköltségő Inkubátorház otthont adna
már meglévı, de most induló vállalkozások részére is.
Ezzel Békés Város Önkormányzata – a Vállalkozó Alap bevezetése után – egy újabb
lépést tesz stratégiai célkitőzése a vállalkozóbarát környezet megteremtése felé.

Az Inkubátorház látványtere az irodaházzal, a raktár-, és mőhelycsarnokkal
A cikk folytatódik a 2. oldalon
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Inkubátorház épülhet Békésen!
A 300 milliós beruházás felét, 150 millió forintot pályázaton nyerte el Békés
folytatás
Önkormányzatunk fontosnak tartja az olyan beruházásoknak, termelı tevékenységeknek
helyet biztosító ipari területek, ipari parkok kialakítását, melyek ösztönözhetik a mőködı tıke
régióba való betelepedését, a már meglévı vállalkozások fennmaradását, illetıleg a
munkahelyteremtést.
A vállalkozói inkubátorház az infrastruktúra szempontjából jól megközelíthetı helyen, a
Verseny utca 4. szám alatti ingatlanon kerül kialakításra 2224,47 m2 hasznos alapterületen. A
helyszín jól megközelíthetı, a 470-es másodrendő fıútról 300 méterre található. Gazdasági,
kereskedelmi és szolgáltató övezetben helyezkedik el, kamionközlekedésre alkalmas kapubejáró
kiépítésével.
A beruházás befejezésére a tervek szerint elıreláthatóan 2009 év végén kerülhet sor.
Így néz ki jelenleg a Verseny utcai
ingatlan irodaháza, mely most felújításra
kerülhet, a melléképületeket viszont
lebontják.
területő
Helyükön
új,
600
m2
2
mőhelycsarnokok és 202 m nagyságú
raktárak épülnek, melyeket csakúgy, mint
az irodaházat vállalkozások részére
szeretné bérbe adni Békés Város
Önkormányzata.
A
vállalkozásoknak
is
jelentıs
költségmegtakarítást
jelenthet
az
inkubátorházban
mőködtetni
kívánt
titkárság, információs-, és portaszolgálat,
valamint külön tárgyalótermek használata,
és a kedvezı bérleti díjak.
A központi kiszolgáló
épületben, ahol 141 m2-es
13 db bérbe adható
irodahelység
kerül
kialakításra, valamint fax,
telefon,
fénymásoló,
számítógép és egyéb
irodai
kiegészítık
kerülnek beszerzésre.
Az
inkubátor
csarnokokban
épületenként 6 bérbeadási
egység, 4 raktárhelyiség
áll majd a vállalkozások
rendelkezésére.
A hatékony, környezetbarát mőködést a részben szelektív hulladékgyőjtés megvalósításával, az
inkubátor csarnokokban 3–3 db napkollektor felszerelésével, illetve az irodaház hıellátásnak
biztosítására talajszondák telepítésével kívánja önkormányzatunk biztosítani.
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Futottunk a nyárba!
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ minden évben a tanévzárók utáni elsı
vasárnapon megrendezi a „Fuss a nyárba” címő családi futónapot az esélyegyenlıség jegyében.
Az idén ez a dátum június 22-re esett.
Ezen a napon 17 versenyszámban indulhatott a város apraja-nagyja. A résztvevık között
a város lakossága mellett, elsısorban a Családsegítı Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat
látókörébe tartozó hátrányos helyzető gyermekek és fiatalok, a fogyatékosok, a pszichiátriai
betegek, az idıs klub ellátottjai, és a hajléktalanok szerepeltek. Összességében 152 fı indult el a
Ligetben, hogy megmozgassák lábaikat.
8:30-kor az Önkormányzat Mővelıdési és Sportbizottságának elnöke, Vámos László nyitotta
meg a versenyt, és futotta az elsı kört az óvodások seregével.
Szolgálatunk rendezett futamot a bölcsiseknek mőanyag motorokkal; kerekesszékeseknek,
mopedosoknak ügyességi és gyorsasági versenyt. A verseny gerincét a korcsoportos gyorsasági
futóversenyek adták. A futóverseny legizgalmasabb része a családok, csapatok versenye és a
váltóverseny volt, ahol nemcsak a futni tudás, hanem az együvé tartozás is fontossá vált. Élmény
volt nézni, ahogyan a családtagok egymást buzdították.
A versenyszámok között közös bemelegítés, aerobik bemutató zajlott. Díjazásul a békési
vállalkozók és intézmények által felajánlott tárgyak szolgáltak. A verseny végén a rajtszámok
alapján tombolahúzást tartottunk, ahol minden résztvevı kapott a szponzori felajánlásokból,
illetve ruhaadományokból.
Ez úton szeretnénk megköszöni a szponzoroknak a felajánlásokat:
Csapó Pékség; Somlyai Imre masszır; Vajda Tímea fodrász; Foltin Idikó kozmetikus; Ezüsttoll Papír
Írószer; Nyomtatványbolt Pavilon; Nagy Lajos Cukrászda; Lagzi Cukrászda; Békési Hulladékgyőjtı
Kft.; Mikus Éva (Gyula); Fotobrill Optika; Fakuckó Játékbolt; Jantyik Mátyás Múzeum és Galéria;
Photohall; Pántlika Rövidárubolt; ANETT Butik; MANNA CIPİBOLT; SANELLA; GRILL BÁR;
FEKETE / FEHÉR ruházati üzlet; BÖCI BT.; JEANS PUB GUGA JEANS; Hegyesi Gyapjú Kft.
Biotermékek Boltja; Dübögı Étterem és Pizzéria; Harmónia Ház; Paulcsik János Virágüzlet; 5001000-1500 Ruházati Bolt; Napra-Forgó Játék-ajándék-dohány Bolt; Akció Shop Tóth és Társa Kft.;
MONESSZA nıi-férfi fodrászat és kozmetika; Szépségstúdió; Európa Bolt; Kardhal NetCafe Bt.;
Nefelejcs Közhasznú Egyesület; Váczi István karosszéria-lakatos mester; RUYI Kínai üzlet; SZFINX
Esküvıi Ruhakölcsönzı és Ajándékbolt; Peres Mihályné; Kelemen Margit; Toldi Istvánné; Liszkainé
Balogh Nikolett; Polgárné Izsó Annamária fodrász; Horváth Tiborné; Rehabil Kft..

ÖKOVÍZ projekt az Élıvíz-csatorna tisztaságáért
Békés Város Önkormányzat tulajdonát is érintı területeken a Közép-Békési Települések
Vízvédelmi Egyesülete, mint fıkedvezményezett lebonyolításában megvalósult az ÖKOVÍZ - Az
Élıvíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása – INTERREG IIIA projekt. Békés
Város Önkormányzata a 105/2005. (IV. 28.) sz. közgyőlési határozatával támogatta a pályázat
benyújtását és a projekt végrehajtását.
A projektben tervezett beruházások és beszerzések 2007. december 31-i határidıvel
maradéktalanul megvalósultak. Békés közigazgatási területén a Békés I. szivattyútelep mellett 1 db
kisteljesítményő szivattyútelep, az Élıvíz-csatorna torkolatánál 1 db gerebtisztító mőtárgy, az Élıvízcsatorna torkolatánál és az alsó és felsı körgáti zsilipeknél 5 db csónaklerakó és 2 db uszadékkiszedı
hely épült. A vízi létesítménynek részben vegyes tulajdonú - állami és önkormányzati tulajdonú -,
részben állami és részben önkormányzati területeken épültek meg. A létesítmények mőködtetését
közösen oldja meg a Békés Város Önkormányzata, a KÖVIZIG és a Vízvédelmi Egyesület. A
fejlesztés révén javul a víz minısége, rekreációs értéke, mely a turizmus-fejlesztésben érdekelt
Békésnek is fontos.
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BÉKÉSI NYÍLT NAPOK
KERETÉN BELÜL
2008. augusztus 27-én, szerdán
13,00 - 16,00 óra között
a
Békési Galériában
(Békés, Széchenyi tér 4.)
A TORDAI POGÁCSÁTÓL A TÜKRÖS SZÍVIG CÍMŐ
KIÁLLÍTÁS KAPCSOLÓDÓAN
MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS

Minden szükséges alapanyagot biztosítunk.

A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Fókuszban a Parlament: az országgyőlési képviselı kérdez
Erdıs Norbert: „Csökkenjenek az iskolakezdés terhei!”
Augusztusban a gyermeket nevelı családok évrıl-évre szembesülnek a közelgı
iskolakezdéssel járó kiadásokkal, amelyet minden tanév kezdetén egyre nehezebb kigazdálkodni.
Nem csupán azért, mert a gyermekek növekedésével a felsıbb évfolyamos tankönyvek is
drágulnak, hanem mert mind az étkeztetés, mind az egyéb taneszközök árai is folyamatosan
emelkednek. Mint az minden szeptemberben kiderül, a támogatottak köre e téren is igen szők,
így a legtöbb családnak komoly gondot jelent a szeptemberi becsengetés.

A képviselı Farkas Lászlónéval, a Békési Kistérségi Iskola
igazgatónıjével

Erdıs Norbert, Békés és térsége
országgyőlési képviselıje az évek óta
visszatérı problémával kapcsolatban kérdést
intézett Szőcs Erika szociális és munkaügyi
miniszterhez, melyben az érintett családok
lehetıségeirıl érdeklıdött a tárcavezetıtıl.

A miniszteri válaszból kiderült, hogy
lényegi változásra nem számíthatnak a
gyermekes családok ebben a tanévben.
A juttatások alapja a legtöbb esetben a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság, amelyet egy fıre számított
35.625,- forint havi jövedelem alatt állapított
meg a tárca. Ezen kívül a 6270,- forintos
kiegészítı gyermekvédelmi támogatás, a
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás,
valamint az ingyenes, illetve 50%-os étkeztetés
lehetıségét említette meg Szőcs Erika. A
tankönyvvásárláskor az ingyenes tankönyvhöz
jutók köre nem változott, s a legtöbb rászoruló
a jövıben is használt könyvekbıl lesz
kénytelen tanulni. Pozitívumként emelte
viszont ki a miniszter asszony, hogy
megemelték a munkáltatók által adómentesen
adható iskolakezdési támogatás összegét.
Erdıs
Norbert
képviselı
megkerülhetetlennek nevezte a tanulással
járó terhek csökkentését.
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Tájékoztató a hulladék győjtésérıl és kezelésérıl - 2. rész
Még idıben, korszerő megoldásokat kell keresnünk a békési hulladékkezelés felmerülı
problémáira – hangsúlyozta az önkormányzati képviselıknek Izsó Gábor, Békés város polgármestere a
legutóbbi testületi ülésen. A békési hulladéklerakó telep ugyanis csak 2008. december 31-ig
rendelkezik mőködési engedéllyel, az engedély meghosszabbítása pedig a jelenlegi jogszabályok
értelmében aligha lehetséges.
Városunk területén évente megközelítıen 7000 tonna hulladék keletkezik, ennek
ártalmatlanításáról a lerakó bezárása után is gondoskodni kell. A szemét más településre
szállítása sajnos jelentıs lakossági többletköltséggel jár. Önkormányzatunk minden lehetséges
alternatívát számba vesz, de eljött az ideje, hogy a békési lakosok is korszerő módon gondolkodjanak
errıl a kérdésrıl. A szelektív hulladékgyőjtéssel csökkenthetı a településünkrıl elszállításra kerülı
szemét mennyisége, így a lakosok által fizetendı ár is.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan figyelik a pályázati lehetıségeket,
melyek segítségével a jövıben megvalósulhat a totális szelektív lakossági hulladékgyőjtés, ezzel is
csökkentve az elszállításra kerülı szemét mennyiségét.
Cikksorozatunk második részében a mőanyag, a papír és az üveg hulladékok kezelésérıl,
győjtésérıl adunk tájékoztatást.

A mőanyag, a papír és az üveg hulladékok kezelése
Elsıként lássuk, mit dobhatunk bele a mőanyaghulladék győjtıkbe?
−
üdítıs, ásványvizes PET-palackokat,
−
kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart kupakjait (samponos, habfürdıs
stb.),
−
háztartásban elıforduló tiszta fóliát (szatyrot, tasakot, csomagoló fóliát stb.),
−
tejes, gyümölcsleves dobozt.
Mit ne dobjunk be a mőanyaghulladék győjtıkbe?
−
zsíros, olajos, háztartási vegyes anyaggal szennyezet (nem kimosott) flakont,
élelmiszer-maradványt tartalmazó mőanyagot-hungarocellt,
−
−
CD-lemezt, magnó- és videokazettát,
−
egyéb mőanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya).
Mit dobjunk be a papírhulladék győjtıkbe?
−
újságpapírt, folyóiratot, reklámújságot, füzetet, könyvet (mőanyag bevonatos, bır és
mőbır kötés nélkül),
−
kartondobozt (kilapítva, hullámpapírt),
−
papírzacskót (amennyiben tiszta).
Mit ne dobjunk be a papírhulladék győjtıkbe?
−
hıérzékeny papírt (faxpapír),
−
használt szalvétát, papírzsebkendıt,
−
fóliázott papírokat (ha egy magazinnak csak a borítója ilyen, tépjük le róla, így a
belsı lapokat bedobhatjuk).
Mit dobjunk be a üveghulladék győjtıkbe?
−
tiszta, kiöblített italos és egyéb, a háztartásban már feleslegessé vált üvegeket
(konzerves, parfümös stb.).
Mit ne dobjunk be a üveghulladék győjtıkbe?
−
szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget,
−
tükröt, ablaküveget, síküveget, villanykörtét, fénycsövet, neoncsövet,
−
kerámiát, porcelánt.

Folytatjuk
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Tegyünk együtt, felelısséggel környezetünk állapotáért!
Békés Város Önkormányzata felelısen gondolkozik környezetünk állapotáról, s e felelısséget
igyekszik közvetíteni a békési lakosok felé is. Éppen ezért a Városházi Krónika oldalain egyre
gyakrabban lehetett és lehet a jövıben is találkozni ezzel a témával, legyen szó szelektív
hulladékgyőjtésrıl vagy parlagfőmentesítésrıl.
A közelmúltban nagy sikerrel zárult „Virágos Békés” felhívásunk, melyre 43 pályázat érkezett.
Az ÁNTSZ-el közösen meghirdetett, egy hétig tartó parlagfőmentesítési akció alatt pedig 55 ezer tı
parlagfüvet győjtöttek össze a lelkes önkéntesek. A felhívások eredményhirdetésére és az ajándékok
átadására 2008. szeptember 5-én, a Madzagfalvi Napokon kerül sor.
A nagy sikerre való tekintettel új felhívást is meghirdetünk. Ezúttal a Parlagfőmentes Ház címért
érdemes parlagfőmentesen tartani környezetünket. A város polgármesteri hivatala a Forg-Tech Kftvel közösen hulladékgyőjtést is szervez. A részletekért olvassák el alábbi híreinket, további
információt a polgármesteri hivatal mőszaki osztályán, Ilyés Péter környezetvédelmi referensnél
kaphatnak személyesen, vagy telefonon a 411–011/140-es melléken

Idén is "Parlagfőmentes Ház” akció!
A pollenszennyezés megakadályozása
szempontjából legfontosabb fenntartási
feladat a gyepfelületek kaszálása. A kaszálás
nagyon hatékony megelızı módszer,
amennyiben
a
virágzást
megelızıen
legalább 1–2 héttel végzik el. Biztos
eredményt az évi háromszori, 2–5 cm közötti
magasságban elvégzett kaszálás hoz.
A Parlagfőmentes Magyarországért
Tárcaközi Bizottság idei esztendıben a
„Parlagfőmentes Ház” akcióval szeretné
elérni, hogy a hatóságok az ügyintézés és
büntetés mellett egy újfajta pozitív hatású
motivációval ösztönözzék az érintett ingatlan
tulajdonosokat és használókat, hogy ingatlanuk
zöldfelületének
rendszeres
kaszálásával
megelızzék a parlagfő és más allergén
növények virágzását, és az emiatt keletkezı
allergiás reakciók kialakulását.
Az akció lényege, hogy minden lakos
aki parlagfőmentesen tartja ingatlanát, és
ezt fontosnak érzi másoknak is megmutatni ezzel motiválva is ıket - matricát kérhet a
polgármesteri hivatal információs irodáján,
és
azt
kiragaszthatja
kerítésére.
Amennyiben az egész település parlagfőmentesítését sikerül elvégezni, melyet a
kerítéseken elhelyezett matricák jeleznek,
akkor a település pénzügyi segítséget
kaphat,
amellyel
további
területek
rendbetétele, parkosítása valósulhat meg.

Elektronikai hulladékok
ingyenes begyőjtése!
Békés Város Önkormányzata a Forg-Tech
Kft-vel közösen hulladékgyőjtést szervez
2008. szeptember 20-án, szombaton, 8–14
óráig a város alábbi pontjain:
• a Rákóczi úton a Nagyáruház
parkolójában,
• a Szent Pál soron a Dr. Hepp Ferenc
Iskola parkolójában,
• a Veres Péter téren a szelektív győjtı
szigetek mellett,
• a Verseny utca 4. sz. elıtti
parkolóban.
A győjtı nap keretében a következı hulladékok
adhatók le ingyenesen a fent nevezett
helyszíneken:
• számítástechnikai hulladék (monitor,
egér, billentyőzet stb.),
• háztartási eszközök (hőtıszekrény,
mosógép, tv, rádió stb.),
• gumi hulladék (gumiabroncs,
gumiszınyeg, ablaktörlı lapát),
• akkumulátorok, elemek,
• motor és hajtómő olajok,
• sütési zsiradékok (használt étolaj).
Amennyiben elavult vagy használhatatlan
háztartási berendezésének mérete miatt a
győjtıpontokra való szállítást nem tudja
megoldani, a győjtı pontokon kollégáink
segítenek az elszállításban.
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Nyertes decentralizált pályázatok
Tíz beadott pályázatból nyolc fejlesztés megvalósulhat Békésen!
Izsó Gábor polgármester tájékoztatása szerint, közel száz százalékos teljesítményt nyújtott
Békés városa a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi decentralizált hazai pályázati
forrásainak odaítélésekor. Összesen 92,4 millió forintot nyert a megye negyedik legnagyobb városa.
V. Az újjáéledı Dánfoki szabadstrand

18,8 millió
Ft
támogatás

Szabad utat kapott a Dánfoki szabadstrand kialakítása, mellyel Békés
megye egyedülálló homokos vízpartjának állapota jelentısen javulhat. A
pályázaton elnyert összegbıl a szabadstrand vízében táblák és bóják lesznek
kihelyezve. A gyerekek szórakoztatását vízi csúszda biztosítja a sekélyebb
vízterületen.
Felépül továbbá 6 db szabadtéri öltözı, amely mind a nık, mind a férfiak
számára kulturált öltözési lehetıséget biztosít majd. A gyermekek
szórakoztatására létesül egy kisebb játszótér, és a körülvevı park növényés burkolat állománya is megújul.
A pályázat keretein kívül kerül felépítésre a dánfoki meder két partja
között egy 45 m fesztávú, 20 db vörösfenyı oszlopok álló híd, melynek
segítségével a jelenleg hasznosítatlan túlsó terület is elérhetıvé válik.

VI. Békés Város Szociális Szolgáltató Központ Jantyik M. u. 1. sz. alatti épületének felújítása
Békés Város Szociális Szolgáltató Központjának szolgáltatásait havonta
átlagosan 3500 fı veszi igénybe, akiknek mintegy 63%-a él valamilyen
fogyatékossággal. A központi épület akadálymentesítése funkciójából
adódóan különösen fontos, és a főtési rendszer is felújításra szorul. A felújítás
keretében megvalósul az ételkiadó helység áthelyezése, az ételkiadáshoz
kapcsolódó elıtetı megnagyobbítása, főtés felújítás és az akadálymentesítés.

14 millió
Ft
támogatás

VII. Békési Piac tér parkolóhelyének bıvítése

8,67 millió
Ft
támogatás

A békési piac évtizedek óta jelentıs térségi szerepkörrel bír. Számos
környezı
településrıl
érkeznek
ide
árusok
vagy
vásárlók.
Önkormányzatunk a nyertes pályázat keretében a helyi piac parkolójának
fejlesztését és bıvítését kívánja megvalósítani. Jelenleg a piac parkolója
csak útalappal rendelkezik és szükség van a bıvítésére is. A parkoló
felújításával lehetıség nyílik az igényes parkolásra, és javul a városról
alkotott "összkép" is. A parkoló mintegy 70 autó befogadására képes,
területe 2590 m2.

VIII. Szennyvízelvezetés a környezet megóvásáért

15,48 millió
Városunk szinte példa nélküli, belterületen 99,6 %-os szenyvízelvezetésébıl
csak az Oncsa telep városrész csatornázása maradt ki. Eddig! A pályázati
Nyertes decentralizált pályázatok
Ft
pénzbıl lehetıvé vált mostani beruházás keretében Oncsa telep öblözet
beadott
pályázatból
nyolc fejlesztés
megvalósulhat
Békésen!
területérılTíz
érkezı
szennyvizeket
a városi
kiépített, Szarvasi
úti meglévı
támogatás
folytatás
gravitációs csatorna végaknája fogadná. A tervezett szennyvízcsatorna
hálózat a Vágóhíd, Kötélverı, Rét és Gyár utcákat, valamint a Szarvasi utat
érinti. A tervezett szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerő, kizárólag
V.kommunális
Dánfoki út felújítása
és szociális szennyvíz elvezetését szolgálja.

8. oldal

10,68 millió
Ft
támogatás

Városházi Krónika

2008. augusztus

A Dánfoki Szabadstrand kialakításával párhuzamosan most a Dánfoki út
burkolata is megerısítésre kerül, valamint a jelenlegi 4–4,5 méterrıl 6
méterre szélesedik. A beruházás révén nem csak a közlekedés válhat
kényelmesebbé és rendezettebbé, de könnyebben megközelíthetıvé válik a
szabad strand területe is.

VI. Sas utca felújítása
A Dánfoki úthoz hasonlóan a Sas utca útburkolata is megújul, és 3 méterrıl 5
méterre szélesedik a megnyert pályázati pénzbıl. A beruházás az érintett utca
lakosainak életkörülményeiben is pozitív változást hoz. Az optimálisabb
közlekedési feltételeknek köszönhetıen az utcán zajló forgalom zavartalanná,
akadálymentessé válhat.

4,13 millió
Ft
támogatás

VII. Békés Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése

16,55 millió
Ft
támogatás

Az önkormányzat szándékai szerint Borosgyán Malomasszonykert nevő
városrészében a jövıben új lakóövezet kerülhet kialakításra, s elsı
lépésként az ehhez szükséges ivóvízvezeték-rendszert kívánja létrehozni a
most elnyert támogatási összegbıl.
A fejlesztéssel mintegy 100 ingatlan ivóvízvezeték általi csatlakoztatása
valósul meg. Az Önkormányzat célja a megyeszékhely, Békéscsaba
irányába történı terjeszkedés, mivel annak gazdasági, társadalmi,
kulturális potenciálja kellı pozitív kihatással bír. Az új lakóövezet
kialakítása szempontjából Békés városának ez a területe arra is alkalmas,
hogy relatíve szabályos alakú telkeket lehessen kijelölni.

VIII. Külterületi Krisztina-zug burkolat megerısítése
A városunk külterületén található Krisztina-zug útalappal ugyan el van látva,
de az idık során ennek állapota erısen megromlott és keskeny is. Az ott
bonyolódó forgalmat nem képes igazán lebonyolítani. A nyertes decentralizált
pályázatból önkormányzatunk az utca burkolatát megerısíti.

6,6 millió
Ft
támogatás
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