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Polgármesteri Nőnapi köszöntő

Téglás Város Önkormányzata, valamint a Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény nőnapi rendezvénysorozata

Kedves Téglási Hölgyek!
Március 8. a Nők Napja. Úgy gondolom, ezen a napon még azok a férfiak is meglepik társukat egy
szál virággal, apró figyelmességgel, akik a hétköznapokban türelmetlenek és figyelmetlenek.
A nőket megismerni nagyon nehéz, de mindnyájan szeretetre és tiszteletre méltók. Egy nőt számtalan
szerepben láthatunk: hűséges társ, az otthon melegének oltalmazója, odaadó feleség, önfeláldozó anya. El kell
ismernünk a Nő egy csodálatos teremtmény! Éppen ezért legyen ez a nap valóban ünnep és szóljon a Nőknek!
Halmozzuk el „nő szeretteinket” figyelemmel, gondoskodással, hiszen megérdemlik. A mai világban minden nőre
hatalmas feladat hárul. Munka, háztartás, gyerek, férj és még mindemellett maradjon meg nőnek: szépnek,
kívánatosnak! Ezer feladat, ezer felé szakadás és mindezt teszik mosolyogva, szeretettel nagy-nagy önfeláldozással.
A mai alkalom lehetőséget ad minden férfinak a hála és köszönet kifejezésére. Tegyük ezt a napot emlékezetessé nő
családtagjaink számára, hogy mintegy érzelmi feltöltődés a következő évig kitartson.
Szeretném megköszönni Tégláson élő valamennyi Nőnek a férjükkel, családjukkal, gyerekeikkel szembeni
odaadást, szeretetet!
Kívánok a Magam és a Képviselő-testület férfitagjai nevében mindannyiuknak boldog Nőnapot, jó egészséget,
kitartást és sok-sok szeretetet a mindennapokban is!
Czibere Béla
„Köszönet a nőknek, Hulló csillagoknak, múló gyönyöröknek!
Köszönet a lánynak, Egy estére nyíló, hervadó virágnak!
Köszönet a szépnek,Alkalom és mámor tűnő jegyesének!
Köszönet a jóknak,Futó pillanatra örömet adóknak!
Köszönet a nőknek, Aranyért, ezüstért mégis szeretőknek! „
/Juhász Gyula: Köszönet a nőknek/

2014. március 6-án (csütörtök) 17:00 órától
„A Nő”
Szabó Enikő grafikusművész,Gyarmati Melinda és
Tarnócziné Iszály Gabriella ékszer készítők közös kiállítása
A tárlatot megnyitja: Czibere Béla polgármester
A műsorban közreműködik: A Könyvtár Amatőr Színjátszó Köre
Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.sz.)
„A Nő” című kiállítás 2014. április 30-ig látogatható a Városi Könyvtár nyitvatartási
idejében.

2014. március 7-én (péntek) 17:00 órától
VÁROSI NŐNAPI ÜNNEPSÉG
Nőnapi gondolatait elmondja:
Czibere Béla polgármester
Az ünnepi műsorban a nőket köszönti:
Dánielfy Zsolt, a Debreceni Csokonai Színház
művésze, Dánielfy Gergely, és a
Slack zenekar élő koncertjével
Helyszín: Városi Mozi (Téglás, Kossuth u. 63.sz.)

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Tanulóink sikerei a „Száguldó mátrixok” országos tanulmányi versenyen

Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és kedves
családját az 1848. március 15-ei forradalom
166. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre
2014. március 15-én (szombat).
Program:
10.30 órakor Koszorúzás a református templomkertben lévő kopjafánál
Ünnepi Igét mondanak: településünk történelmi egyházainak vezetői
11.00 órától Városi ünnepség a Moziban
Beszédet mond:Czibere Béla polgármester
A műsorban közreműködnek:
a II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

Czibere Béla s.k. polgármester

Vatai Imréné s.k. címzetes főjegyző

A„Kultúrházak éjjel-nappal” c. országos programsorozat
eseményeihez kapcsolódóan 2014. február 28-án a Városi
Könyvtár szervezésében Lázár Ervin: A bárányfelhő-bodorító
című meséjének színpadi változatát valamint Garfield történeteket
láthattak az alsó tagozatos tanulók.
Az Alföld Diákszínpad ifjú színészeinek tapsolhattak a téglási
általános iskolások a Városi Moziban.

Idén 3. éve veszünk részt iskolánk felső tagozatosaival a Furfang Kiadó „Száguldó
mátrixok” elnevezésű országos tanulmányi versenyén, kiemelkedő sikereket elérve. Iskolai
könyvtárosként és felkészítő pedagógusként örömmel tapasztalom, hogy a felsős gyerekek
évről évre egyre nagyobb létszámban csatlakoznak a megmérettetéshez. Idén „Irodalom és
művészetek” kategóriában remekeltek a II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola hetedik-nyolcadik osztályos tanulói. Nagy örömmel vettük a hírt, hogy a
komplex irodalom- és stílustörténeti, művészettörténeti, szövegértési és szövegalkotó
feladatokat tartalmazó 3 fordulós levelezős verseny feladatlapjait kimagasló eredménnyel
megoldva bekerültünk az országos döntőbe, amely idén a Budapesti Dr. Mező Ferenc
Általános Iskolában került megrendezésre. A gyerekek nagy örömmel, kitartással és
lelkesedéssel készültek a megmérettetésre, s felkészülésünk nem volt hiábavaló. A döntő
forduló feladatsora a szervezők bevallása szerint sem volt könnyű: az elméleti és
szövegértési, művészettörténeti ismereteken kívül kreativitást és önálló szövegalkotási
készséget, valamint olvasottságot, irodalmi műveltséget, tájékozottságot is igényelt. Büszkén
mondhatjuk, hogy a tanulóink versenyen elért sikere azt tükrözi, hogy mindezen
képességeknek a téglási iskolások is birtokosai. Az országos döntőn elért eredményeink:
Gábor Zsuzsa Rebeka 8.b
1. helyezés
Tompa Dániel 8. b
2. helyezés
Veres Anikó 8. c
4. helyezés
Czéh Lenke 7. b
2. helyezés
Szilágyi Imola 7.b
6. helyezés
A versenyző gyerekeknek szívből gratulálunk, és köszönjük, hogy a sok-sok tanulnivaló, vizsgadrukk és felvételire való felkészülés
közepette is volt kedvük, energiájuk, kitartásuk és lelkesedésük a vetélkedéshez!
Tompa Tiborné könyvtáros, felkészítő pedagógus és a II. Rákóczi Ferenc Baptista Ált. és Alapf. Műv. Isk. vezetősége
Súlyemelés

A kedves és vidám
történetek
szép
élménnyel, derűs
percekkel ajándékozták meg a
gyerekeket és a
kísérő pedagógusokat egyaránt.

A Bárczay Anna Városi Óvoda, mint kiválóan akkreditált tehetségpont
sikeres pályázat révén lazító programokat szervez az óvoda tehetségműhelyében résztvevő gyermekek számára. A program keretein belül
30 óvodás a debreceni Vojtina Bábszínházban a Titok című előadáson
vett részt. A gyerekek vonattal érkeztek a színházba, ami szintén nagy
élmény volt számukra. A következő lazító program játszóházi
kikapcsolódás volt Debrecenben. Az óriási méretű játszóház, az újszerű
játékok, a különleges programok segítik a tehetséges gyermekek
kikapcsolódását a hétköznapokból.
Kiss- Dankó Katalin óvodapedagógus, a pályázat vezető fejlesztője

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN
A Bárczay Anna Városi Óvoda csoportjai, nyílt napra várják az
óvodás gyermekek szüleit, nagyszüleit 2014. március 17-én és 18-án.
NYITOTT ÓVODAI NAPOK
A Bárczay Anna Városi Óvoda szertettel várja a leendő óvodásokat
és szüleiket NYITOTT ÓVODAI NAPOKRA 2014. március 21-én
pénteken, és március 24-én hétfőn az óvoda csoportjaiba.

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Olvasd el és
add tovább! címmel olvasás népszerűsítő programot indít útjára,
melynek Ön is részese lehet Nincs más dolga, csak elolvasni egy vagy
akár több könyvet, amit a könyvtár által kijelölt állomáshelyeken
2014. 02. 26-27-28 - án talál. A könyvet nyugodtan vigye haza, olvassa
el, majd a kötetbe ragasztott adatlapon tüntesse fel nevét, elérhetőségét,
majd adja tovább egy rokonnak, barátnak, kedves ismerősnek.
Állomáshelyek:
100-as bolt
Családsegítő Szolgálat
Gyógyszertár
Iskola alsó tagozat
Iskola felső tagozat
Orvosi rendelő
Óvoda
Posta
Reál élelmiszerbolt
Városháza
Városháza buszmegálló Vasútállomás
Védőnői Szolgálat
A könyv 2014. április 30–ig vándorol kézről kézre, viszont ezen a napon
várjuk vissza a könyvtárunkba, hogy regisztrálhassuk addigi olvasóit,
akik mindannyian egy sorsoláson vesznek majd részt.
A szerencsés nyertesek értékes könyvjutalomban részesülnek!

XX. Dóró Antal emlékversenyt rendeztek Tégláson
2014.02.15.-én. A verseny egyben Hajdú-Bihar Megyebajnokság döntője is volt. 16-éve veretlenül Téglás Hajdu Ipari
VSE súlyemelői bizonyultak most is a legjobbnak.
Versenyen részt vettek : Téglás, Biharnagybajom, Debrecen,
Hajdúszoboszló, Ózd.
Hajdú-Bihar Megyei csapatbajnokság végeredménye:
1./ Téglás Hajdu Ipari VSE
1156,8 pont
2./ Biharnagybajom SE
904,6 pont
3./ Debreceni Vezér Fitness
724,16 pont
Dóró Antal emlékverseny legeredményesebb 6
versenyzője:
1.) Kecskés Zoltán Debreceni Vezér Fitness 294,2 pont
2.) Antal Sándor Téglás Hajdu Ipari VSE 281,36 pont
3.) Törő András
Téglás Hajdu ipari VSE 268,91 pont
4.) Szilágyi Jenő Biharnagybajom SE
245,19 pont
5.) Lovas Viktória Debrecen Vezér Fitness 97,55 pont
6.) Szegedi Ádám Téglás Hajdu ipari VSE 90 pont
Hajdú-Bihar Megye bajnokai, emlékverseny győztesei:
Fiú: 40 kg I. hely Szegedi Ádám Téglás Hajdu ipari VSE
Serdülő: 45 kg I. hely Pilka Roland Téglás Hajdu ipari VSE
56 kg I. hely Szabó Béla Téglás Hajdu ipari VSE
Ifjúsági: 94 kg I. hely Bilák Bence Téglás Hajdu ipari VSE
Junior: 85 kg I. hely Pánik tamás Téglás Hajdu ipari VSE
Felnőtt: 77 kg I. hely Törő András Téglás Hajdu ipari VSE
105 kg I. hely Murvai Gergő Téglás Hajdu ipari VSE
A csapatot felkészítette:
Nagy László
Téglás Hajdu ipari VSE

VÁROSI HÍREK
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták a polgármesteri tájékoztatót az elmúlt testületi ülés óta történt intézkedésekről.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Téglás Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A független könyvvizsgálói jelentés szerint a Téglás Város Önkormányzatának 2014.
évi költségvetési rendelete a rá vonatkozó jogszabállyal összhangot alkot. Megállapította, hogy a kiadási és bevételi előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát.
A képviselők elfogadták a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót. Megállapították, hogy az intézmény munkáját az elmúlt évben a sokszínűség, az igényesség és
az eredményesség jellemezte. A testületi tagok megköszönték az intézmény vezetőjének és munkatársainak a színvonalas munkát, melyet elvárnak a 2014-es évben is.
Elfogadásra került a Városi Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló is. A testületi tagok megállapították, hogy a városi sportlétesítmény tárgyi feltételei és a lehetőségek magas színvonalúak és
adottak. A Városi Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a pályafenntartási költségeket és pályázat alapján támogatja a Városi Sportegyesület és a szakosztályok munkáját. A testület elismerte a
szakosztályok sporteredményeit, kiemelték azt a munkát, mellyel a pályázati forrásosokhoz hozzájutottak.
A testület elfogadta a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, melyben átvezetésre kerültek a jogszabályi változások és szabályozásra került a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív
hulladékgyűjtés a lakosság részére költségnövekedéssel nem jár.
Elfogadásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet. Elfogadták azt a Közszolgáltatási Szerződést, melynek értelmében Téglás város
közigazgatási területén a folyékony hulladékot a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt látja el. A szolgáltatási díj 2014. évre nettó 7.163,- Ft/forduló, ez 4,7 m3 elszállítását jelenti.
A képviselők elfogadták Téglás Város Közművelődési Stratégiájának 2007-2013. évi teljesülésének értékeléséről szóló beszámolót. Megállapításra került, hogy Téglás városa minden téglási lakosnak alapvető
jogként biztosítja a közösségi művelődési joghoz való hozzáférést. Ennek érdekében biztosította és működtette a közművelődési színtereket. A stratégia jól szolgálta a kultúra, az anyanyelv, a nyilvános könyvtári
ellátás és hagyományőrzés, hagyományápolás és a közművelődés különböző területein keresztül a közösségteremtést.
A testület döntött arról, hogy Téglási Református Egyházközség templom épületének felújítási költségeihez 1.000.000 Ft támogatást nyújt.
Megválasztásra kerültek a 2014. április 6-ára kitűzött országgyűlési képviselőválasztások lebonyolításához szükséges szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok.
A Képviselő-testület a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” kiírt pályázat keretében 2.254.000 Ft összegre
pályázatott nyújtott be a „Városok közötti íjászverseny és hagyományőrző nap” című rendezvény megvalósítása céljából. Nyertes pályázat esetén az íjászverseny megrendezésére augusztus végén kerül sor.
A Különfélék keretében aktuális kérdésekről, feladatokról tájékozódtak a képviselők.
TÜDŐSZŰRÉS

Tüdőszűrő utcák szerint

Szűrés helye:
Szűrőbusz Rendezvényterem előtt Pozsár Gyula utca 36.
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Bek Pál
Böszörményi
Dózsa Gy.
Kisszőlő
Kossuth

Barátság
Bocskai
Degenfeld
Kun
Május 1
Mártírok
Nádas

március
13.

március
14.

március
17.

március
18.

március
19.

Báthori
Bökönyi
Csokonai
Hős
Magazin
Mátyás kir.

Alkotmány
Annakert
Fenyves
Görbekert
Gyár
József A.

Dézsmáskert
Egyetértés
Felszabadulás
Határ
Hétvezér

Nyíl u.
Szabadság
Szegfű
Sipos S.
Petőfi

Tavasz
Tél
Tóalj
Újváros
Városháza
Vasút
Nyárfa
Pozsár Gy

Szűrés ideje: 2014. március 6-tól március 19-ig,
munkanapokon 800-1400 óráig
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)
Kormány rendelet értelmében, a 40 év alattiaknak a
tüdőszűrő vizsgálatért térítési díjat kell fizetni, melynek
összege 1700,-Ft
A szűrésen való részvétel általában nem kötelező, de egyes
lakosságcsoportok számára javasolt.
Ajánlott a részvétel a tbc veszélye miatt:
gyógyult tbc-s betegek, bizonyos társbetegségben szenvedők
(cukorbetegség, immunológiai betegségek, alkoholfüggés) tbc-s
személlyel érintkezettek, szociálisan halmozottan hátrányos
helyzetűek, zárt közösségben élők, egészségügyi könyvesek
esetében. Fokozottan ajánlott a 40 éven felüli dohányosoknak
és exdohányosoknak, rákkeltő inhalativ ártalomnak kitett
személyeknek, tüdőrák fokozott előfordulása esetén.
Általában nem javasolt a 30 éven aluli lakosok számára.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a
tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
A szűrésre mindenki szíveskedjen magával hozni a TAJ
kártyáját, személyi igazolványát, lakcím kártyáját.

március
10.
Ady E.
Akácos
Dohányos
Domb
Fényes
Gábor Á.
Malom u.

március
11.
Iskola
Kender
Pipacs
Szabolcs
Temető
Tóthfalusi

Széchenyi
Szilágyi E.
Új

március
12.
Stadion
Úttörő
Vadász
Bóti
Liget
Kurucz

V a t a i Imréné címzetes főjegyző sk.

Február 20-án este a Helytörténeti Kiállítóterembe sorra érkeztek az
érdeklődők a „Múzeumi esték” rendezvénysorozat előadására.
A meghívott előadó Korompainé Mocsnik
Marianna etnográfus Farsangi népszokások határon innen és túl címmel tartott
nagyon vidám hangulatú és tartalmas
előadást. Megtudhattuk, hogy a farsang
bajor eredetű szó és magának a
farsangozásnak több száz éves
hagyománya van. A farsang a tél temetéséről szól és a vigadozásról. A néprajzi
forrásmunkákból tudjuk, hogy már
Mátyás király udvarában is állarcos bálokat rendeztek. Az álarcnak az volt
a szerepe, hogy eltakarva az arcot mindegy milyen rangú ember volt együtt
mulatozhatott. Európában a mai napig a legnevezetesebb farsang a
Velencei Karnevál. Hazánkban Erdélyben, a Vajdaságban is a mai napig
élnek a farsangi hagyományok. Szellemi örökségünk része a Mohácsi
busójárás és a Mohai tikverőzés, melyek mára nagyon népszerű turisztikai
látványosságok is egyben. A farsangi népszokások szerves része a gasztronómiai kultúra, amikor is a legfontosabb, hogy nehéz, zsíros ételek
fogyasztásával (hurka. kolbász, szalonna, disznótoros) nemcsak magunkat
erősítjük, hanem ezáltal a mezőgazdaságban végzett nehéz munkára is
felkészültek az emberek. Az előadást követően étel bemutatóra és kóstolóra került sor téglási vállalkozók: Lukács Attila és felesége száraz kolbászait, pácolt sonkáit és szalonnáit, valamint Vilmányi János és felesége
savanyúságainak ízvilágát élvezhették a jelenlévők. A farsangi lakomák
elmaradhatatlan kelléke a farsangi fánk, melyet a Városi Bölcsőde Konyhájának dolgozói készítettek el és jóízűen fogyasztották a megjelentek.
Téglás Városi Képes Újság
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2014. február 15-én a II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában a hagyományoknak megfelelően megrendezésre került az intézmény éves Jótékonysági Bálja.
Ez az esemény nagyon népszerű településünk lakói körében.
A belépőjegyek magvásárlásával a vendégek segítik az
intézményt, de bepillantást is nyerhetnek az ott folyó munkába.
Az iskola tánccsoportjai, a pedagógusok, de még a szülők is
minden évben színvonalas műsorszámokkal hálálják meg a
támogatást. A mulatság idején az iskolában folyó sokszínű
életről egy hatalmas kivetítőn pillanatképeket láthattak a
vendégek. Az intézmény vezetőjeként örömmel számoltam be
a gyerekek és a pedagógusok által elért szép eredményekről.
Az iskola az itt tanuló 668 diákkal, és az itt dolgozó 63
munkatárssal, valamint a közhasznú dolgozókkal a település
legnagyobb intézménye, ezért fontos, hogy milyen képet
alkotnak rólunk legfontosabb partnereink. Néhány héttel az
idei bál után – mely az olasz nép kultúráját közvetítette a vendégeknek – azt hiszem, bátran megfogalmazhatom, hogy
tovább erősítettük az intézményről már eddig is kialakult jó
véleményt, hiszen valamennyi pedagógus és nem pedagógus
munkatárs közös munkájával egy színvonalas és sikeres rendezvényt sikerült megvalósítani.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

Munkalehetőség
A Jász-Plasztik Kft. nyíregyházi
telephelyén lehetőség nyílt megváltozott
mu n ka ké p e s s é gű mu n ka vá l l a ló k
foglalkoztatására, napi 4, illetve 7 órában,
1 illetve 2 műszakos munkarendben,
takarítói, térmesteri, valamint egyéb
munkakörben.
Bővebb információt a jelentkezés
feltételeiről a 06 20/661-21-94
telefonszámon, vagy a Jász Plasztik Kft
nyíregyházi telephelyén
(4400 Nyíregyháza Keleti Ipari II. út
13.) kaphatnak a jelentkezők.

MEGHÍVÓ
A Bek Pál Kertbarátkör Egyesület elnöksége
szeretettel hívja és várja a kertészkedni szerető
téglási lakosokat a soron
következő nyilvános szakmai előadásra.
Ideje: 2014.03.10. 17:00
Helye: Rendezvényterem
Témája: A levéltrágyázás fontossága a zöldség,
gyümölcs és szőlő kultúrában, különös tekintettel az
aszályos időszakra. (A szerek a helyszínen megvásárolhatók.)
Előadó: Ladányi Péter ügyvezető igazgató,
Damisol Kft. Albertirsa

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Bek Pál KBK. elnöksége

Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a
Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2014. március 11-12-13-14-17-18-19-20-25-26-27-28-án
éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése
érdekében értesítik a lakosságot, hogy a fenti időpontban a
lőtér területén (08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz) és környékén ne
tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos
működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata
folyamatosan feszültség alá van

Falugazdász ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falugazdász
legközelebbi ügyfélfogadása 2014. március 13.
(csütörtök) 8.00-16.00
Helyszín: Téglási Polgármesteri Hivatal udvara
(falugazdász iroda)
Falugazdász: Takács Erzsébet
A végleges ügyfélfogadási rendről később tájékoztatjuk
Önöket.
Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy Hajdúhadházon, a Járási Hivatal épületében minden hétfőn és szerdán
8.00-16.00 óráig várják a téglási ügyfeleket is

A II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltá-

ból művészeti iskolánk néptánc
tanszakának 6 tanulója 2014. február
28-án részt vehetett a XVI. VécseyVásárhelyi Kamara Néptánc és
Népdaléneklési Versenyen, Nyíregyházán. A szép múltra visszatekintő,
nívós kamaratáncverseny – melyben
egy produkción belül maximum 6 táncos szerepelhet a színpadon –
erős mezőnnyel várt minket, hiszen híres nyíregyházi és egyéb
megyei néptánc műhelyek utánpótláscsoportjain kívül még
Budapestről is érkeztek csoportok. A mi hat táncosunk (név
szerint: Czéh Petra, Fábián Zsanett, Fodor Rebeka, Fekete Dániel,
Kiss Levente és Simon Attila) a II. korcsoport első versenyszámaként került színpadra, ahol Szilágysági táncok című koreográfiájukat mutatták be, mely első szakmai bemutatkozásunkhoz képest
szépen sikerült. Köszönjük a szülőknek és iskolánknak a támogatást! Reméljük, rövid időn belül egyéb szakmai versenyen is
képviseltethetjük magunkat! Vámosi István tánctanár

Füstölt termékek,
disznósajt,
füstölt kenőmájas,
friss hurka, sütnivaló kolbász,
nyers húsok kaphatók
Tégláson a Dózsa Gy. u. 36. alatt
(a 4-es főúton túl)
Szerdán 14:00-18:00-ig
Szombaton 12:00-15:00-ig

Akciós sertészsír!
Nyitva tartási időn kívül időpont egyeztethető:
Lukácsné Iza 06-20-340-5114

