Tájékoztatás
a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testületea 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról szóló
17/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt
barnakőszént biztosít, kérelem alapján, az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:
I. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag tá‐
mogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 350 %‐át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %‐át, nem haladja meg.
II. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag tá‐
mogatást állapíthat meg minden 65 életévet betöltött kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %‐át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj min‐
denkori legkisebb összegének 500 %‐át, nem haladja meg.
III. A tüzelőanyag támogatás mennyisége maximum 10 q szén lehet háztartásonként.
IV. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az ellátás iránti kérelmeket 2018. december 15.
napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársánál, Harangozó Zoltán
ügyintézőnél. A határidő jogvesztő!
V. A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás fel‐
használását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség. Kérjük,
hogy 2018.12.15. napig a kérelmüket terjesszék elő és a lehetőségről tájékoztassák rokonaikat, ismerőseiket
és szomszédiakat.
Oláh Kálmán s.k.
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 2018. december 27‑én (csütörtök) 17 órai
kezdettel közmeghallgatást tart az Arany János Művelődési Ház nagytermében.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az önkormányzat 2018. évben végzett munkájáról
2. A 2019. évi tervek ismertetése
3. Lakossági észrevételek, felvetések

Házhoz jön a Mikulás!
A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület az idén is megszervezi
a “Házhoz jön a Mikulás!” szolgáltatást.
Érdeklődni:
Mórocz Ildikó (06/30 375 93 74), Szekeresné Horváth Zsuzsanna (06/30 719 94 62)
Jelentkezési határidő: 2018. december 2.
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További türelmi időt javasol a kormány a fúrt kutak bejelentésére
Benyújtotta a kormány (2018. október 20‐án) a fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési moratórium meg‐
hosszabbítására irányuló javaslatát az Országgyűlésnek. A kormány vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény módosítására irányuló javaslatával, az eredetileg 2018. december 31‐ig tartó türelmi időt hosszab‐
bítaná meg 2020. december 31‐ig és az eljárást is egyszerűsítenék.
A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül, vagy
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt és annak
fennmaradási engedélyét 2020. december 31‐ig kérelmezi. A moratórium meghosszabbítása nemcsak a házi
vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti, hanem a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat is.
A legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai európai uniós vidékfejlesztési pályázatokon is
elindulhatnak.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azon engedély nélküli kutak, amelyekre az engedélyt 2018. decem‐
ber 31‐ig megkérik, mentesülnek a vízgazdálkodási bírság, valamint az igazgatási és szolgáltatási díjak alól.
Kormányzati szándék továbbá, hogy az újonnan létesítendő kutak engedélyezése, valamint a már meglévő
illegális kutak fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb,
leggyorsabb és legköltséghatékonyabb folyamat legyen. E cél megvalósítása érdekében aktív kormányzati
munka zajlik a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium együttműködésében, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara szakmai bevonásával.
Kapcsolódó:
A Belügyminisztérium tájékoztatója alapján az összes 1992. február 15. után létesült fúrt és ásott kút
engedélyköteles. Az 1992. előtt fúrt vagy ásott kutak esetében 3 fajta helyzet állhat fenn:
‐ olyan ásott kútról van szó, ami jogszerűen létesült engedély nélkül: ebben az esetben üzemeltetési
engedélyt kell kérni.
‐ olyan ásott kútról van szó, amire engedélyt kellett volna kérni, de ez elmaradt: ebben az esetben
fennmaradási engedélyt kell kérni.
‐ 1992. február 15. előtt fúrt kút: üzemeltetési engedélyt kell kérni rá.
A moratórium csak azokra vonatkozik, akik magáncélra fúrtak kutat, nem védett területen fúrtak és talajvizet
vagy partiszűrésű vízkészletet használnak. Az üzemeltetési engedélyt a létesítési engedélyt megadása után
lehet megszerezni, az engedély megadása előtt az elkészült kút valós mélységét és helyét ellenőrzik.
A fennmaradási engedélyezés ennél bonyolultabb dolog, megadásánál ugyanis lényegében a létesítési en‐
gedély és az üzemeltetési engedély feltételeinek is meg kell felelni.

Avar‑ és kerti zöldhulladék égetés helyi szabályai
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testülete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló
12/2015. (V.04.) sz. önkormányzati rendelete értelmében Csanádapáca község közigazgatási belterületén az
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése megengedett az év minden munkanapján, a napkeltétől napnyugtáig
terjedő időszakban, kivéve a tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan
helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
Az ingatlanon kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető el. Az égetésre a környezeti terhelés
csökkentése érdekében száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet
sor.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg
a tűz eloltható.

XVII. évfolyam 11 . lapszám - 2018 . november 23 .

Csanádapácai Új Szó

3

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban,
kis adagokban történhet.
Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes
anyagot, különösen:
a) műanyagot,
b) gumit,
c) vegyszert,
d) festéket, vagy
e) ezek maradékait tartalmazó hulladékot.
Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható égésgyorsító szer, így különösen robbanásveszélyes
anyag, tűzveszélyes folyadék, gázolaj, tüzelőolaj, petróleum, növényi olaj, vagy más vegyi adalékanyag.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz
feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye,
korom, hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz‐ és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy
a keletkező hő és füst a környezetében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.

Tilos belterületen a lábon álló növényzet égetése.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint az engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás,
ködös, esős időben.
Tilos égetni az engedélyezett időszakban is egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények 100
méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok
100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
Tilos a nyílttéri égetés a közművek védőtávolságán belül.
Kérem, hogy az ingatlanukon keletkezett avart és a kerti hulladékot a fentiek szerint szíveskedjenek meg‐
semmisíteni.
dr. Lipták Péter
jegyző

TÁ J É K O Z A T Ó
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége arról tájékoztatta
önkormányzatunkat, hogy:
1. A Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. (7286 Fiad, Kossuth utca 37. szám) jogosult Békés megye
közigazgatási területén kéményseprő‐ipari tevékenység végzésére, a gazdálkodó szervezetek (kivéve magán‐
személyek) tekintetében.
2. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlan, vagy azon ingatlanban, ahová a cég székhelye, tele‐
phelye vagy fióktelepe be van jegyezve, ott az erre engedéllyel rendelkező kéményseprőipari‐szolgáltatók jo‐
gosultak a kéményseprő‐ipari tevékenység ellátására.
3. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogában áll – az engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül – az adott
tevékenység elvégzését végző szervezet piaci alapon történő kiválasztására és a szükséges vizsgálatok
megrendelésére.
A www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálatának oldalán, irányítószám megadásával kikereshetők azon
szolgáltatók, amelyek a községben engedéllyel rendelkeznek a kéményseprő‐ipari tevékenység végzésére.
dr. Lipták Péter
jegyző
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Szüreti vigadalom
Október 13‐án az idősek otthonában élők közül többen
is örömmel vettek részt a Dohánylevél Egyesület által
szervezett szüreti felvonuláson. Amíg a főtéren az
idősekkel vártuk, hogy odaérjen a menet, Szokodi Lász‐
ló és Murvai Berta Ágnes hegedűn „elhúzták” a legked‐
vesebb nótáikat, ezzel a lehető legnagyobb örömet
szerezték nekik. Ezt követően a színjátszók népies
előadását láthattuk, a párválasztás nehézségeiről. Aki
kilátogatott valamelyik helyszínre, biztosan jól érezte
magát. Köszönjük a kellemes délutáni programot és a
vendéglátást a Dohánylevél Hagyományőrző Egyesület‐
nek!

Csanádapácai Új Szó

adventi készülődés jegyében, december 13‐án várjuk
a híveket misére. Nagyon örülnénk, ha a településről a
rokonok, ismerősök is eljönnének ezekre az alkal‐
makra.
Kerek évfordulók
Az idősek otthona lakói közül ketten örülhettek az
elmúlt hónap során kerek évfordulós születésnapjuk‐
nak!
A szépkorú Pacsika Ferencet köszöntöttük október 19‐
én. Az ünnepségen az önkormányzat részéről Oláh
Kálmán polgármester és Ökrös Szabina szociális refe‐
rens nyújtotta át Feri bácsinak a kormány emléklapját,
illetve az Önkormányzat köszöntőjét és ajándékcso‐
magját. Velünk ünnepeltek Feri bácsi családtagjai és
lakótársai is. Ezúton köszönjük szépen a
megvendégelést az egész családnak!

Nagy Mihályné Marika nénit szintén októberben
köszöntöttük kerek születésnapján.
Sok örömet és tartalmas, boldog éveket kívánunk
mindkét ünnepeltnek!

Történelmi emléknap
1956. október 23. hatvankettedik évfordulóján tartot‐
tunk megemlékezést az idősek otthonában. Az alka‐
lomhoz illő, szívszorítóan gyönyörű versekkel, zenés
képsorokkal elevenítettük fel, azokat a szomorú őszi
napokat. Beszélgettünk arról, hogyan élték meg a
vidéki emberek ezt a nehéz időszakot.
Vallásgyakorlás
November 8‐án Blősz Attila plébános úr megtartotta
intézményünkben a szentmisét. Legközelebb az

A szolgáltató központ dolgozói közül Nagy Mónika
lépett életének következő évtizedébe. Sok sikert kívá‐
nunk Neki a munkában és a magánéletben egyaránt!
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Köszönetnyilvánítás
Hálásak vagyunk minden segítségért és adományért,
amellyel az intézményünk munkáját támogatják.
Szekeres Józsefnének szeretnénk megköszönni fonal
adományát, amelyet az otthonban a kézműves foglalkozá‐
sokon fogunk felhasználni! Mázik Andrásnénak és Ho‐
vorka Sándornénak köszönetet mondunk, mert a
közelmúltban érdekes könyvekkel gazdagították in‐
tézményünk könyvtárát! Köszönjük a sütőtök felajánlást
Kóródi Pálnénak és családjának valamint Silló Lászlóné‐
nak és családjának. Hálásak vagyunk Sándor Ferencnek
és családjának a méz adományért!
Tudósító: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás,

November 12. a szociális munka napja
A szociális ágazatban dolgozók társadalmi megbe‐
csülésének jeléül a Magyar Országgyűlés a 2016.évi
CLXXX. törvényével november 12‐t munkaszüneti
nappá nyilvánította.
Hagyományainkhoz híven a körjegyzőség falvaiban
szociális területen dolgozó kollégákat közös ün‐
neplésre hívtuk, melynek Pusztaföldvár község volt a
házigazdája. A művelődési házban elsőként Dr. Baranyi
István, Pusztaföldvár polgármestere köszöntötte a kol‐
légákat, majd Lengyel György Kardoskút és Oláh
Kálmán Csanádapáca polgármestere is megfogalmazta
az elöregedő lakosságú falvainkban szociális szakem‐
berek tevékenységének fontosságát, a fizikai és
pszichés megterhelés, valamint az anyagi elismerés
paradoxonját.
Pepó Jánosné intézményvezető a szakmai munka
jellemzésekor kiemelte, hogy a szakképzettségi arány
100% és egyik településen sincs fluktuáció a dolgozók
körében. Ebben az évben és az elkövetkezendőben is
nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai továbbképzésekre.

Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Központ
5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel: 06‑68‑520 217
Mobil: 06‑30‑37 00 840
E‑mail: gyongyfuzerkp@gmail.com
Pepó Jánosné
intézményvezető

A Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia hírei
Szent Imre herceg
November 5‐én ünnepeltük Szent
Imrét, aki Székesfehérváron született
1007‐ben és vadászat közben Bihar
vármegyében hunyt el 1031. –
szeptember 2‐án. Szent István király
és Boldog Gizella királyné fia, a ma‐
gyar trón örököse volt. A legenda sze‐
rint apja Imre halála miatt ajánlotta
föl koronáját és országát Szűz Máriá‐
nak 1038. augusztus 15‐én, Nagy‐
boldogasszony ünnepén.
A régi athéniekről írják, hogy nagyon
okosan
cselekedtek,
amikor
vásárokon sok bódét állítottak fel és ezekben sokféle esz‐
közt raktak ki. Például, könyveket, fegyvereket és egyéb
szerszámokat. Azután odavezették gyermekeiket és fi‐
gyelték érdeklődésüket. Némelyik gyermek nem tudott
megválni a fegyverektől, ebből látták, hogy katonai pá‐
lyára van hajlandóságuk. Mások a könyvek iránt
érdeklődtek, ezeket tudományos pályára szánták, míg
megint másokat a szerszámok érdekelték, a szülők ebből
azt a következtetést vonták le, hogy mesterségre tanítsák
őket. Okos szülők tekintetbe veszik gyermekeik tehet‐
ségét és hajlandóságait hivatásuk kiválasztásakor. Így tett
Szent István királyunk is, amikor az olasz Szent Gellértet
bízta meg gyermeke, Imre nevelésével. Szent Imre így el‐
sajátította a hét szabad művészetet, amely a kor legma‐
gasabb fokú tanulmányi képzettségét jelentette. Mellette
hívő lelkületű is volt. Szent Imre szorgalmas példája
serkentsen és közbenjárása legyen velünk mindenkor!
Blősz Attila
plébános
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MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt az alábbi időpontokban
tartandó tájékoztatókra:
2018. november 27. kedd 10:00 órától
téma: Nitrát adatszolgáltatás
2018. november 27. kedd 14:00 órától
téma: Tájékoztató a 2020 utáni Közös Agrár Politika várható kereteiről
Helyszín: Arany János Művelődési Ház I. em. Klubterem,
Csanádapáca, Szent Gellért út 75.
Kérem a részvételi szándékát előre jelezni a hadabas.rita@nak.hu email címen
vagy a 30‐330‐0404 telefonszámon!

TÁ J É K O Z TA T Ó Ő S T E R M E L Ő K N E K
Ezúton tájékoztatom az őstermelői igazolvánnyal rendelkező gazdálkodókat, hogy őstermelői igazolványaikat
vizsgálják felül érvényesség szempontjából, rendelkeznek‐e 2018. évi értékesítési betétlappal. Amennyiben
adategyeztetés szükséges, vagy a 2018. évi értékesítési betétlap elveszett, megrongálódott vagy betelt és
pótlására van szükség, kérem, keressenek az alábbi ügyfélfogadási időben a Művelődési Ház könyvtárában:
kedd: 8:00 – 16:00
szerda: 8:00 – 16:00
tel: 30‐330‐0404
Hévvíziné Hadabás Rita
falugazdász

Köszönetnyilvánítás

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ varrodájában készült el a csanádapácai orvosi rendelőkhöz tartozó
fizioterápia kezelőjének új függönye. Ezúton szeretném megköszönni Csanádapáca Község Önkormányzatának
ehhez nyújtott támogatását és a szociális foglalkoztató dolgozóinak munkáját!
Ilyés Valéria
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Felhívás emlőszűrésre!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leg‐
gyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatáro‐
zott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45‐65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak
szűrésre háromévente a 25‐65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a
meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg,
akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mel‐
lékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a
várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a
betegség következtében. Az emlőráknál ‐ csakúgy, mint a legtöbb tumornál ‐ is igaz az a megállapítás, hogy a
terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért
fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni,
hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megje‐
lenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt
sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés
miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők
tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

Megemlékezés
„Nem múlnak ők el
kik szívünkben élnek,

Megemlékezés
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Zsikai Péter Pálné
szül. Botyánszki Mária

Fájó szívvel emlékezem

halálának 5. évfordulóján
szerető családja.

halálának 1. évfordulóján.
Szerető édesanyja

Nagy Mihályra

Anyakönyvi hírek

Születés: Házasságkötés: Halálozás: Páger Sándorné (1923).

ZÖLDHULLADÉK ÜRÍTÉSI NAPTÁR
2018. október‑december hó
Kérjük, hogy az elszállításra váró zöldhul‐
ladékot reggel 6:00 óráig helyezzék ki az in‐
gatlan elé, melyet cégünk díjmentesen szállít
el.
Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításá‑
nak feltételei:
•
kizárólag a lakosságnál keletkező, nem
mezőgazdasági tevékenységből származó
zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fű,
gally);
•
a hulladékszállító jármű kapacitására
tekintettel szállítási naponként legfeljebb cca.
250 liter/ingatlan zöldhulladék elszállítása
biztosított;
•
a kihelyezés módja történhet
gyűjtőedényben /átlátszó zsákban/ 1
méternél rövidebb, több ponton rögzített
kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel
mozgatható legyen.
NEM kerül elszállításra:
•
a kommunális (pl. salak, vegyes ház‐
tartási, stb.) jellegű hulladékkal, ill. az állati
ürülékkel szennyezett, kevert zöldhulladék,
mivel a kevert hulladék alkalmatlanná válik
a komposztálásra;
•
az ömlesztett módon kihelyezett zöld‐
hulladék.
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá
a település tisztaságához!
Megértését és türelmét ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

C I P Ő S D O B O Z

A K C I Ó

A Dohánylevél Egyesület és a Csanádapácáért Közalapítvány
szervezésében az Arany János Művelődési Ház
közreműködésével.
Csatlakozzon akciónkhoz és próbálja ki Ön is, mennyi szeretet
fér el egy cipősdobozban.
Információ: Mórocz Ildikó (06/303759374),
Művelődési Ház (06/307778781)
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