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ÉV VÉGI SZÁMADÁS AZ ELVÉGZETT ÉS ELKEZDETT MUNKÁLATOKRÓL

„Amit elvégzünk, magunknak csináljuk”
Ilyenkor, mikor az ember mérlegre teszi az eléves kommuÚgy gondoljuk, hogy a gyerekek oktatása, nemúlt éveket, sok-sok kérdést feltesz önmagának.
nális
adója velése megnyugtató módon történik. Az idősek,
Vajon, ha én egyszerű, hunyai állampolgár
10 000,- Ft, illetve a rászorulók sorsa is rendezve van, hiszen
lennék, hogyan élném meg azokat a döntémíg a csalá- minden szolgáltatás biztosítva van számukra.
seket, amit az elmúlt években a polgármester
dosoké
évi Ma már nem kell senkinek attól tartania, hogy
vagy a körjegyző előterjesztett a Képviselő-tes13 000,- Ft idős korára segítség nélkül marad. A gyógyszertület elé, majd elfogadásra került?
lesz. A külön tár megnyitása úgy gondolom, szintén biztonsáBizonyára vannak olyan döntések, amelyek
szemétszá llí- got ad a falu lakóinak. A rászoruló ﬁataloknak
nem pozitívan, hanem negatívan érintették a
tási díjat nem támogatást biztosítunk a tovább tanuláshoz.
lakosságot. Ezek csak közvetve a mi döntéseszándékozzuk
Ezúton is köszönetet mondok minden segíteink, hiszen jogállamban élünk, és a törvények
a
lakosság- ni akaró lakosnak, aki támogatja elképzeléseinolyan feladatokat rónak az önkormányzatokra,
ra hárítani. ket. A fejlődésnek együtt kell örülnünk. Amit
amit végre kell hajtani. Igaz, a pénzügyi fedeEllenben az elvégzünk, magunknak csináljuk meg. Csak
zetet nem minden esetben tudja mellé tenni a
egyedülállók- összefogással tudjuk szebbé, lakhatóbbá tenni
kormány. Tehát addig kell nyújtózkodnunk,
nak
nyilat- településünket. Ám nem minden a pénzen múameddig a takarónk ér.
kozniuk kell, lik! Értékeinket meg kell őrizni, vigyázni kell
Ennek ellenére elmondhatom, hogy közsé- hogy az ingatlanban egyedül élnek, és ezt rá! Ez mindannyiunk feladata és kötelessége.
günk gazdálkodását stabilizáltuk, bár ez több maguknak kell jelezniük felénk.
Petényi Szilárdné polgármester
esetben érdekeket sértett. A döntéseinkért pedig valamennyiünknek vállalni kell a felelősséget, akik a települést vezetjük. A falut érintő
kérdésekben soha nem döntök egyedül, mint
ahogy a körjegyző sem teheti meg. Döntéseinkkel minden esetben a lakosság érdekét tartottuk szem előtt.
A 2010. évi költségvetési rendeletet szigorúan betartva gazdálkodtunk, hitelt nem vettünk
fel és minden számlánkat rendezni tudtunk.
Mindeközben nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre, aminek reményeim szerint a lakosság is örül. Ha visszagondolok arra, 2006-ban
hogyan vettem át a település vezetését, akkor
elmondhatom, hogy nagyon sok minden változott. Sokszor eltűnődök azon, vajon értékelik-e
ezt az emberek? Vagy minden természetes? Továbbra is szeretnénk fejleszteni, hiszen az elkövetkező évben egy sor pályázat benyújtására kerül sor. Támogatási kérelemmel élünk például
az egészséges ivóvízminőség javító programra,
valamint a közlekedés minőségét javító programra. Folytatjuk azonban az árkok és a temető
rendbetételét, de a régi óvoda épületével is kezdeni kell valamit, nem akarjuk elherdálni.
Szeretnénk a gyerekekkel, a ﬁ atalokkal, az
idősekkel egyaránt törődni. Persze mindezt
úgy, hogy a települést ne kergessük adósságba. Az elmúlt évben hozzájárultunk a gyerekek úszótanfolyamához, színházlátogatásához, a táborozáshoz, az idősek kirándulásához, elkészült a játszótér, a liget, ami kellemes
színfoltja a falunak, felújítottunk majdnem
Hunyai Betlehem
minden önkormányzati tulajdonú épületet,
„Advent van, s átjárja lelkem a szeretet és az emlékezés.
illetve emlékparkot építettünk. Szívesen szeRájövök ismét - tán ezredszer -, hogy szépen élni gyakran túl kevés.
reztünk örömet a falu lakóinak, hiszen egyik
Szeretni szóban és tettekben, hinni, remélni szüntelen.
korosztályban a tisztes múltat, a másikban
Táplálni kell mosollyal és öleléssel, hogy emléked hibátlan legyen.”
pedig a jövőt szeretjük. Mindannyian tudjuk, milyen gazdasági világválság van. Éppen
Kedves Polgártársaim!
ezért, szem előtt tartva a lakosság ﬁ zető kéA közelgő karácsony alkalmából, tiszta szívből kívánok mindenkinek szeretetteljes,
pességét, a 2011. évben sem tervezünk adóboldog ünnepeket!
emelést, a vállalkozókat segítve nem emelünk
Petényi Szilárdné polgármester
iparűzési adót. A 65. év feletti egyedülállók
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DANKÓ BÉLA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ TARTÓS MEGOLDÁST AKAR

Újból helyzet van. Belvíz helyzet!
Dankó Béla, Kondoros polgármestere, egyben a választókerület országgyűlési képviselője
december 3-án sajtótájékoztatót tartott a környező településeket érintő komoly belvízhelyzettel kapcsolatban.
Az összejövetelen elhangzott,
hogy 2009. november 1. és 2010.
október 31. közötti időszakban öszszesen 924,5 mm csapadék hullott
Kondoroson, ami a sokéves átlag
közel 170%-át teszi ki. Ezt a menynyiséget novemberben és december
elején is komoly esőzések követték,
fokozott csapadékterhelésnek téve
ki a települést. A képviselő szerint
az elmúlt időszakban lehullott eső,
és az előrejelzések alapján várható további csapadékmennyiség a
tavaszi időszakra katasztrófahelyzetet fog eredményezni. Jelenleg
másodfokú belvízvédelmi készültség van érvényben, de várhatóan
hamarosan a legmagasabb szintre
emelkedhet a víz elleni küzdelem
fokozata. A környező települések
többségén napok óta kül- és belterületen is folyik a szivattyúzás.
Dankó Béla a mostani helyzetet több tényező együttes fennállásával indokolta. Ilyen például a
környező folyók magas vízállása
és további áradása, ami csak idő
kérdése, és ellehetetleníti a gravitációs átemelési lehetőségeket, a kiemelkedően magas csapadékmenynyiség, illetve a megváltozott víz-

MI OKOZZA A JELENSÉGET?
A belvíz a termelést akadályozó káros vízbőség a talaj felszínén és a termőrétegben. Ott
alakulhat ki, ahol a talaj víznyelő és vízáteresztő képessége nem
megfelelő, amelyet a talaj legrosszabb vízvezetésű rétege határoz meg. Nem mindegy, hogy
a szántóföldjeinknek van-e, s ha
van, milyen mélyen található.
Ismét sok helyen keletkezett
belvíz, mert a talajra kerülő
nedvesség nem szivárgott be,
le sem folyt, hanem megállt,
pang. Rossz vízvezetésű, mély
fekvésű táblákon súlyos károkat
okoz. Általában tavasszal fordul
elő, mikor is a fagyott föld még
nem engedett fel, s elzárta a víz
útját a mélyebb rétegekbe. A
belvízrendezés lehetősége lenne
a belvizet levezető művek, főleg
csatornahálózat, szivattyútelep,
zsilipek, tárolók tervszerű működtetése és újak létesítése úgy,
hogy az egész vízgyűjtőre kiterjedően gazdaságosan oldja meg
a belvízelvezetést.

A határ a legtöbb hely így néz ki, de a belvíz már lakott
területeket is veszélyeztet
fogyasztási szokások. A belvízzel
kapcsolatos problémát súlyosbítja
a befogadó csatornák állapota, valamint azok hiánya.
Azt, hogy Kondoros belterületén
jelenleg urai a helyzetnek, csak a
1999-2000-es belvíz után kiépített
belvízcsatorna-rendszernek köszönhetik. Akkor komoly anyagi támogatásból belterületi csatornahálózatot építhettek ki, ennek hatására a
víz most nem jutott el a lakóépületekig. Vannak azonban sokkal roszszabb helyzetben lévő települések is.
A
polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy kérésére
Békésszentandráson már 4 szivattyú
működik, de Bak Sándortól, a Körös-

vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatójától ígéretet kapott további 6 vízpumpa beindítására, melyek segítségével csökkenthetik a befogadók vízszintjét.
A víz különösen jelentős károkat
okoz a külterületeken. Kondoroson a mezőgazdasági területek közel 40 százaléka áll víz alatt, de legalább ekkora baj van a többi környező településen is. Mindez olyan
hátrányos helyzetbe hozza a helyi
gazdákat, hogy abból kizárólag saját forrásaik felhasználásával nem
lesznek képesek kilábalni. Dankó
Béla ígérete szerint a parlamentben
napirend előtti felszólalásban fordul majd a Házhoz. Célja az, hogy

a hátrányos helyzetbe került gazdák valamiféle támogatáshoz, forráshoz jussanak a károk enyhítésére, valamint, hogy megyei szinten
a belvízhelyzet tartós megoldását
szorgalmazza egy újabb befogadó
csatorna kiépítésével.
Varju Nikoletta

A BÉKÉS MEGYEI R ENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYÁNAK FELHÍVÁSA

Üdülők, hétvégi házak biztonsága télen
Köztudott, hogy környezetünkben nagyon sok hétvégi ház, üdülő, víkendház található. A nyár
elmúltával ezek az épületek általában lakatlanná, őrizetlenné válnak. Többnyire legközelebb a tavaszi nagytakarításkor jelennek meg
tulajdonosaik, és van akit ekkor ér
a meglepetés, hogy tulajdonukat a
tél folyamán feltörték, kiürítették
esetleg „csak” megrongálták, jelentős anyagi kárt okozva.
Az ilyen bűncselekmények megelőzésére az alábbiakat ajánljuk:
Először a bejutást kell megakadályozni mindenekelőtt az ajtókat, ablakokat kell biztonsági
ráccsal ellátni, itt természetesen a
pinceablaktól a külső padlásajtóig
mindegyiket védeni kell. A létrát
sem kell az udvaron hagyni, felkínálni a padlásajtó vagy az emeleti
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Az a legbiztosabb, ha télire nem hagyunk komoly értéket
nyaralónkban
ablak betörésének lehetőségét! Az
ajtókat biztonsági zárakkal lássák
el. Amennyiben a betörő mégis
bejutna az épületbe a lehető legkevesebb értéket találja ott! Az érté-

kes híradástechnikai, háztartási és
egyéb kisgépeket, eszközöket ne
ott tárolják! Amikor már biztos,
hogy hosszabb ideig nem tartózkodnak az épületben, vigyék haza
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vag yontárg yaikat!
Az ott maradt értékekről pedig készítsenek leltárt: típus
megjelöléssel, gyári
számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg
fényképpel, de azt ne hagyják a
házban!
Manapság egyre több üdülőterület közelében működik vagyonvédelmi riasztórendszert üzemeltető vállalkozás. Mérjék fel ezeket a
lehetőségeket is, és ha mód van rá,
hétvégi házukat szereltessék fel riasztó rendszerrel.
Fontos kiemelni, hogy egyre
több településen működik polgárőrség, melynek tagjai rendszeresen
bűnmegelőzési jellegű járőrszolgálatot folytatnak. Célszerű velük
felvenni a kapcsolatot.
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A DECEMBER 6-I TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

Terítéken a jövő évi adók, térítési és bérleti díjak
Hunya Község Önkormányzatá nak
Képviselő-testülete
2010. december 6. napján tartotta a tervek szerinti utolsó
idei évi ülését. Az ott történteket ezúttal is Miskó Bence körjegyző foglalta össze, illetve
fordította közérthető formába.
Elöljáróban Petényi Szilárdné
polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a korábbi ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. Az ülés a szokásostól kicsit
eltérő módon az egyebek napirendi ponttal kezdődött. Tájékoztatást kaptak a képviselők, hogy
december 3-án elrendelésre került
a második fokozatú belvízvédelmi
készültség. A két telepített önkormányzati szivattyú mellett szükség
volt arra, hogy a BO-TI Zrt. és a
Hunya-Szolg Kft. egy-egy traktorja és az általuk hajtott szivattyúk
egész hétvégén folyamatosan emeljék a vizet. Megállapítást nyert
ismételten, hogy az egész hunyai
belvízvédelmi rendszer nem a célnak megfelelően lett megépítve,
hiszen a mélyebb pontokra vezetett belterületi víznek kellene magától felfelé folynia.
A testület áttekintette a vis
maior alapra benyújtandó pályázat
lehetőségét. Nyugtázva lett, hogy
az elmúlt hónapokban a belterületi csatornák nagy része ki lett kotorva és az átereszek is kitisztításra
kerültek közel 1 500 000,- Ft értékben, így ennek is köszönhető,
hogy a belvízhelyzet jelenleg kezelhető Hunyán. Végül döntés született arról, hogy nem nyújt be vis
maior igényt a település, hanem a
belterületi védekezés költségeit saját forrásából biztosítja.
Ezt követően megtárgyalásra került a szemétszállítás 2011.
évi díja is. A testület elfogadta a
Gyomaszolg Kft. díjemelését, mely
a következő évi lakossági szilárd
kommunális hulladék elszállítására vonatkozik. A közel 3,4 millió
forintos összeg megﬁzetésével az
önkormányzat a 2011. évre vonatkozóan is átvállalja a lakosságtól a
kommunális hulladék elszállításának díját, valamint annak lerakási
költségét is.
A folytatásban egy sor határozatot hozott a Képviselő-testület. Ezek egyike az önkormányzati temetőt érinti, amely köré új
drótkerítés készül beton alappal,
és új kapukat is felszerelnek a bejáratra. Utóbbiakra a testület a
gyomaendrődi Szujó Műszaki
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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A temető kapujának látványterve
árajánlatát fogadta el. Az ár, ami
a kapu és ajtó elkészítésére és felszerelésére vonatkozik, bruttó
440 643,- Ft. Az átadására tervek
szerint jövő tavasszal kerül sor.
A testületi ülés további napirendi pontjai keretében tárgyalták
meg az önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendeletének módosítását, az első háromnegyedévi gazdálkodásáról készített beszámolót,
a jövő évi költségvetékoncepcióját,
avízdíjról szóló rendelet, illetve
a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendelet módosítását, továbbá meghatározásra kerültek a 2011. évi helyi térítési és
bérleti díjak.
Az első három napirend kapcsán a képviselők tájékoztatást a
kiadott vaskos anyagok mellett
szóbeli kiegészítéseket is kaptak.
A 2010. évi költségvetési rendelet
módosításának főbb okai a szociális jellegű támogatásokra kapott
állami hozzájárulások összege, valamint a Képviselő-testület és a
polgármester költségvetést érintő
döntéseinek beépítése volt. Az új
módosított költségvetési főösszeg
133 585 000,- Ft.
A háromnegyedéves gazdálkodás kapcsán megállapítást nyert,
hogy az önkormányzat 2010. szeptember 30. napjáig 129 914 000,Ft bevételt teljesített és emellett
87 091 000,- Ft kiadásra került
sor. A 2011. évi tervek kapcsán elhangzott, hogy az önkormányzat
fő fejlesztési prioritása a következő
években a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízjavító Program kapcsán
megtervezett hunyai beruházás
megvalósítása lesz. Ez a beruházás
több mint 300 millió forintba fog
kerülni Hunya vonatkozásában,
amihez a településnek 30–45 millió forint önerőt kell biztosítania.
Erre a célnak 2011. évre vonat-

kozóan 15 millió forint lett betervezve a koncepcióba, amely 76
326 000,- Ft tervezett bevétellel és
92 777 000,- Ft tervezett kiadással
kalkulál. Fontos kiemelni, hogy a
koncepció nem számolt bevételi
szinten az önkormányzat 2010. évi
pénzmaradványával, ami bizonyára fedezni fogja a különbözetet.
A 2011. évi működési kiadások
összhangban vannak a 2011. évi
tervezett működési bevételekkel és
a végrehajtásra kerülő fejlesztést az
idei évi pozitív gazdálkodási eredménye ﬁnanszírozza.
A számadatok mellett tájékoztatást kaptak a képviselők a szociális
ellátórendszer várható jövő évi változásairól is, mivel önkormányzati
szinten nem tervbe véve az elmúlt
évekhez hasonló mértékű közmunkaprogram. Elfogadta a testület a jövő évi vízdíjakat is, amely
2011. január 1. napjától
3 a lakosság
számára 257,13 Ft/m lesz.
Módosításra került a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet. Az adó mértéke nem változik, továbbra is 13 000,- Ft lesz

adótárgyanként. A kedvezmények
tekintetében történt
módosítás. A jövőben nem minden
„egyedülállónak” jár kedvezmény,
hanem a rendeletbe a következő
került: „5.§ (3) 3000,- Ft-os adókedvezményben részesül, aki a lakcímnyilvántartás alapján a lakóhelyéül szolgáló ingatlanban egyedül
van bejelentkezve, valamint a tárgyév január 1. napján betöltötte 65.
életévét valamint ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a
tárgyév január 31. napjáig.”
Amint kitűnik, aki a 2011. január 1. napjáig betöltötte a 65. életévét, annak javasolt felvenni a kapcsolatot az önkormányzat adóügyi
ügyintézőjével, hogy a szükséges
nyilatkozat benyújtásában segítséget kapjon és igénybe vehesse a
kedvezményt.
Változik a külterületi ingatlanok
és a beépítetlen telkek kedvezménye. Január 1. napjától 4000,- Ft
adókedvezmény jár ezen adótárgyak után, így adójuk 9000,- Ft
lesz. Szintén lényeges megemlíteni,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ezúttal sem került emelésre az iparűzési adó mértéke, ami a település
vállalkozóit, őstermelőit érinti.
Lakossági igényre bérleti díjat
határozott meg a testület az Ifjúsági Klub helyiségére. A napi
15 000,- Ft-ot akkor kell megﬁzetni az igénybevevőnek, ha a klubot
nem közösségi célú rendezvényre
használja, hanem például családi
rendezvényre, esküvőre, stb.
Nem került sor emelésre a mázsálási díjak és a helypénz tekintetében, a közterület rendeltetéstől eltérő használata alapján ﬁ zetendő díjtételek pedig csökkentve lettek.

Különdíj
Grétának
Hunya Gréta, a gyomaendrődi
Kner Imre Gimnázium, 10/A-s
tanulója különdíjas lett a Simonyi
Imre országos szavaló versenyen,
amelyet a Gyulai Polgármesteri Hivatal dísztermében bonyolították
le. A hunyai származású diáklány
(képünkön) számára – vetélytársaihoz hasonlóan – három megadott
Simonyi-vers közül kellett egyet
előadnia, majd a névadóhoz közel
álló költők műveiből választhatta
ki a számára legmegfelelőbbet.
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Hunyai Hírnök

A RANY MINŐSÍTÉST HOZOTT A HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE

Elismerés a nagyiknak!

Véradók köszöntése
Nélkü lözhetet len
a gyógyításban. Hiába az orvostudomány
rohamos fejlődése, az
emberi vért eddig még
semmivel sem sikerült
helyettesíteni, pótolni.
Ezért is fontos, hogy
minél többen adjanak
vért. November 27-ike
a Véradók Napja. Ezen alkalomból köszöntöm
minden, kedves véradótársunkat. Mint minden
évben, idén is megrendezésre került a jubiláló
véradók ünnepsége, mely pont erre a jeles napra
esett. 2010-ben területi szinten több mint 200
kitüntetett véradónk vehetett át elismerést. Nehéz szavakat találni arra, hogyan köszönhetnénk meg határtalan segítőkészségüket, amire
a továbbiakban is számítunk, és amelyhez nagyon jó egészséget valamennyiüknek!
Ezúton kívánok meghitt, békés ünnepeket
szeretteik körében.
Pljesovszki Ágnes (Magyar Vöröskereszt)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Két jelenet az előadásból
Petényi Szilárdné polgármester asszony unszolására a hunyai Nyugdíjas Klub tagjai beneveztek a II. Szülőföldünk Békés Megye amatőr
művészek fesztiváljára. A november 27-i megmérettetésre színjátszás kategóriában jelentkezett a rendkívül lelkes csoport, méghozzá a Hófehérke és a hét törpe című paródiájával.
– Nagy izgalommal készültünk a mezőkovácsházi versenyre, amelyre közel negyven fellépő
regisztráltatta magát – újságolta Giriczné Pintér
Erzsébet klubvezető. – A fesztivál komolyságára jellemző, hogy a háromtagú ítészkar a Jókai
Színház művészei közül került ki, Kovács Edit
színművésznő, Czitor Attila színművész és Seregi
Zoltán zsűri elnök személyében. Az ünnepélyes
megnyitó után felöltöttük jelmezeinket, melye-

ket hetekkel korábban nagy odaadással készítettünk el, és ami már a színpadra vonulásunkkor
megtette a hatását. A Hófehérke paródia előadásán mindenki a legtöbbet hozta ki magából, amit
a közönség tapsviharral jutalmazott. Miután túl
voltunk a nehezén, jólesően néztük végig a többi
fellépő színvonalas műsorát. Az újabb izgalom
akkor fogott el bennünket, amikor felkonferálták az eredményhirdetést, és a zsűri elnöke pár
mondatban értékelte a nap eseményeit, majd átadta a különböző minősítésű okleveleket. Lelkes
kis csapatunk kitörő örömmel vette tudomásul,
hogy a szakma arannyal jutalmazta őket. Ezek
után természetesen önfeledt nótázással telt a hazafelé vezető út. Egyöntetűen állapítottuk meg,
hogy nem fáradtunk hiába!

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi Szolgálat
Hunya, Rákóczi u. 22.
Telefon: (+36-66) 294-148
Háziorvos: Dr. Fabó János
Körzeti nővér: Dr. Fabó Jánosné
Rendelési idő: hétfőtől-péntekig, de. 7–10,
du. 16–19 óráig
Szakorvosi vizsgálatra ingyenes szállítás:
szerdán 8 órakor az Idősek Klubja elöl
Gyógyszertár (ﬁókpatika)
Hunya, Rákóczi u. 8.
Vezető: Máténé dr. Závogyán Mária
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 17–19 óráig
Védőnői Szolgálat
Hunya, Rákóczi u. 31.
Védőnő: Hőgye Ildikó
Tanácsadás: minden pénteken 8–16 óráig
Elérhetősége: (+36-20) 975-3772
Gyermekorvos: Dr. Katona Piroska
Elérhetősége: (+36-20) 972-6215
Fogorvosi rendelés
Hunya, Rákóczi u. 31.
Fogorvos: Dr. Fejes Csaba
Asszisztens: Hajdú Márta
Elérhetősége: (+36-66) 294-016
Rendelési idő: kedden 8-12 óráig
KÖNYVTÁR
Hunya, Rákóczi u. 28.
Könyvtárfelelős: Parrag Katalin
Nyitva tartás: kedden-csütörtökön-pénteken 14.30–17.30; szerdán 8–12 és 14.30–
17.30; szombat 14-18 óráig

A díjátadást követő önfeledt öröm

2010. december

Körös-szögi Extra

SZOLGÁLTATÁSOK
Magyar Posta Zrt.
Hunya, Petőﬁ út 2/1.
Telefon: (+36-66) 294-011
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Hunyai Kirendeltsége
Hunya, Rákóczi u. 6.
Kirendeltség vezető: Buza Adrienn
Telefon: (+36-66) 294-480
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