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Téglás Város Önkormányzatának lapja

VÁROSOK VIADALA
Kedves Olvasó!
Nyolcadik alkalommal szóltak a dobok a Városok
Viadalán, Tégláson. Amikor megálmodtuk anno, valami
újat akartunk, valami egyedit, amire ha eljönnek az emberek, akkor úgy mennek haza, hogy az élmény még
sokáig dolgozzon a résztvevők lelkében.

Sok munka, fáradság, idő és pénz kellett ahhoz, hogy
az évek során valóban eljussunk oda, hogy a versenynek híre menjen az ország minden szegletébe, és
azon túl is. Sikerült elérnünk, hogy teljesen egyedülálló élmény és felelősség részt venni a viadalon. Egy
nagyszerű játék ez, ahol nem elég az egyéni teljesítmény, mert a csapat együtt küzd az eredményért.
A csapatsportokkal ellentétben ilyen nem szokás az íjászatban, ezért ez a megközelítés teljesen más hozzáállásra kényszeríti a játékost és a szervezőt egyaránt. Nem
elég jól lőni, a csapattársra is figyelni kell, és nem elég
egy jó célt kitalálni, mert a lényeg, hogy a csapat összhangját igényelje. Itt semmi sem megszokott, valami mindig mozog, vagy te, vagy a cél, de ha mégsem, akkor
logikáznod kell, ki honnan lőjön, vagy éppen milyen sorrendben, gyorsan vagy lassan, egy vagy több vesszővel,
hogy a pontszám végül jól alakuljon. És ez nem könnyű…
Hetekig, hónapokig tartottak az előkészületek: egyeztetés, fúrás, faragás, festés, számítás, beszerzés, próbák, pályaépítés, és aztán jön a nagy nap. Minden
évben egyszer. Mindenki lázasan készül. Izzanak a telefonvonalak, ki honnan, mikor érkezik, hol száll meg.
És ez az a pont, ahol azt hinnénk, túl vagyunk a nehezén,
a puding próbája az evés, lássunk hozzá, álljon lőállásba
mindenki és kezdjen el lőni, a néző meg szurkoljon, kinek
kedve tartja.
De nem, van itt még valami, amiről nem kéne megfeledkezni. Ezek itt nem sport íjászok! Ők itt valami mást
is meg akarnak élni, a múlt egy régi szeletét, a dobok
hangját, a csaták izgalmát, a bajtársiasság érzését, a
ruhák szépségét, az alázat nagyságát. Ezt hívjuk mi történelmi íjászatnak. Ahol nem csak az íj a szereplő, ha-

nem a ruha, ami rajtad van, a kés, ami az öveden van,
a tarsolyod, a csizmád, a környezet, és a harcos hangulat, ami a lelkedben van.
Nehéz út ez, mert nem tudjuk, hogy volt. Csak gondoljuk,
sejtjük, oly régen volt. Mégis jó lenne átélni, megélni, legalább egy kis szeletét. Nem tehetünk hát mást, mint újrajátszuk, rekonstruáljuk, vagy legalábbis megpróbáljuk.
Tudjuk, mindig kell egy megnyitó, hogy megadjuk
a módját. Legyen hát ez olyan, hogy érezze mind,
ki ott van, hogy ez valami más.
Ez ezer éve történt, nem most van. Mi találjuk ki, de próbáljuk úgy csinálni, ahogy régen lehetett. Kerestünk hát
olyat, aki sokat tud erről. Szakértőt. Segítsen abban, hogy
ez a játék legyen minél több elemében olyan, hogy elmondhassuk róla, talán így lehetett. Varrtunk új ruhákat,
trónfülét a Lófőnek, páholyt a fehérnépnek. Készült szekér, tűz oltár, pajzs és kereszt… Sokórányi egyeztetés, tervezés, ki hol állhat, mit mondhat, mit csinálhat. Az idő kereke, ha lassan is, és kis időre, de ezer évet visszafordult.
Az
ünnepség
és
a
verseny
is
jól
sikerült.
44 csapat, városok és falvak íjászai vitték hírét, Tégláson megint valami olyat láttak, mit az országban sehol
másutt. Köszönet érte mindenkinek ki ebben részt vett,
munkát és idejéből sokat ehhez hozzátett. Yotube-on az
érdeklődők találnak egy összefoglalót ha a keresőbe beírják: Városok Viadala 2021.

Köszönjük Tasó László országgyűlési képviselő úrnak és
Téglás Város Önkormányzatának a támogatást.
Külön köszönet áldozatos munkájáért szakértőnknek,
Tulipán Tamásnak, és a rengeteg viseletért Kun Sándornénak.

Gerhart Róbert
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület elnöke

Téglási KRÓNIKA		
Tájékoztatás

a háziállatok által okozott károkért való felelősség alakulásáról
Tekintettel arra, hogy a rongálás szabálysértése, illetve rongálás bűntette
ember által, szándékos magatartással követhető el, és valószínűsíthető,
hogy a kutya nem a gazdája uszítására támadta meg a baromfikat, a
sajnálatosan bekövetkezett téglási
esetnek - a rongálást érintően – szabálysértési, vagy büntetőjogi következménye nincs.

A kedvtelésből és a haszonállatként
tartott háziállatok nem csak örömöt,
hanem időnként bosszúságot is képesek okozni a gazdájuk és vétlen kívülállók számára.
Az elektronikus médiában hallhatunk
híreket embernek súlyos sérülést okozó kutyatámadásról, az elszabadult
lovak közúton haladó gépjárművel
való összeütközéséről.
Téglás városban az elmúlt
hónap során egy vélhetően otthonról elszökött eb,
a település egy másik utcájában lévő ingatlanon
tartott baromfik leölésével,
több tízezer forint értékű
kárt okozott.
A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy aki állatot
tart, az állat által másnak
okozott kárért felel, kivéve,
ha bizonyítja, hogy az állat
tartásával kapcsolatban
felróhatóság nem terheli. Az állat által
okozott kár megtérítése a járásbíróságon indított peres eljárás keretében
követelhető az állat gazdájától, ebben az esetben azonban a károsultnak kell bizonyítania azt, hogy ki az az
állattartó, akinek a kutyája okozta a
kárt.

delmi eljárás folytatható le, melynek
érdekében szükséges annak bizonyítása, hogy kinek a kutyája volt az,
amely elszökött otthonról és a kárt
okozta. Az állatvédelmi eljárás elsősorban az állat védelmét hivatott
biztosítani, amennyiben azonban az
állatvédelmi eljárás eredményeként,
a kárt okozó eb gazdája a későbbiek során úgy tartja az állatot, hogy az
nem tud elszökni az ingatlanról, ezzel további hasonló
károkozások előzhetők meg.
Mindezekre figyelemmel felhívjuk a kedvtelésből és a
haszonállatként tartott állatok gazdáit, hogy az állatok
tartásának körülményeit annak tudatában alakítsák ki,
hogy az állat által másnak
okozott kár megtérítésének
kötelezettsége őket terheli.

Ugyanakkor megvalósítja a veszélyeztetés kutyával szabálysértést, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja.
Az eb elszökésével összefüggésben
az állat gazdájával szemben állatvé-

Szilágyi József László
jegyző

SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY HÍREI
2021. október 2-án Téglás adott otthont a Kelet Magyarország Tini Országos Bajnokságnak, a Téglás HAJDU Ipari
Városi Sportegyesület súlyemelői 3-ból 3 aranyérmet nyertek, és 2 különdíjat.
Téglási győztesek:
Kölyök Lány: 55 kg I. hely Németh Kloé
Kölyök Fiú: 73 kg I. hely Istenes József
Fiú: +89 kg I. hely Németh Szabolcs
Különdíjasok:
Istenes József
Németh Szabolcs
Edzőjük: Nagy László
A versenyt megelőzte medicin labda dobás és helyből távolugrás
és szakítás, lökés így alakult ki a végeredmény.
Induló egyesületek:
Abaújszántó, Békéscsaba, Kecskemét, Szolnok, Fiszej SE, Kisújszállás, Biharnagybajom, Téglás HAJDU Ipari Városi Sportegyesület.
Kazincbarcikán rendezték meg a Szabó Ferenc Masters Országos súlyemelő emlékversenyt, ahol
Dobos Árpád Sándor (+109 kg) a Téglás HAJDU Ipari Városi Sportegyesület súlyemelője aranyérmet nyert.
Edzője: Nagy László					
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Gratulálunk!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Téglási- Bocskaikerti Görögkatolikus Egyházközség a Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület
támogatásával Közösségi tér fejlesztést valósított meg
A Téglási- Bocskaikerti Görögkatolikus Egyházközség VP6-19.2.1.-23-7-17
kódszámú, Dél-Nyírség, Erdőspuszták
Leader Egyesület - Közösségi terek és
kapcsolódó szolgáltatások című felhívásra, 1915436216 azonosítószámon
támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága támogatásra alkalmasnak
minősített.
Az egyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
és a hazai központi költségvetési

előirányzatból 12 779 999 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült, melyből Közösségi tér fejlesztést
valósított meg Bocskaikertben.
A projekt során az alábbi tevékenységek valósultak meg:
• 1 db napelemes rendszer
• 2 db tematikus rendezvény
• 1 db nyitórendezvény
• 1 db zárórendezvény
• 1 db Ford transit típusú kisbusz
• 1 db csocsóasztal
• 10 db kerékpár
• 2 db laptop
• 1 db biliárdasztal
• 1 db projektor

A 12 779 999 Ft összegű támogatás
hozzájárult a helyi társadalom önszerveződő képességének növeléséhez, a
közösségfejlesztéshez és a leszakadó
társadalmi csoportok esélyegyenlőségének növeléséhez.
Köszönjük a Magyar Állam, az Európai
Unió és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták
Leader Egyesület támogatását!

ÓVODÁNK HÍREI
A Bárczay Anna Városi Óvodában,
szeptemberben 248 gyermek kezdte
meg a 2021-2022-es nevelési évet.
Szeptember első napjaiban az újonnan érkező gyerekeket fogadtuk.

Az óvodába már járt gyerekek magabiztosan örömmel vették birtokukba a
csoportszobákat, játékokat és örülhettek a rég nem látott barátoknak.

sok szőlőt, almát, körtét, kukoricát,
diót, napraforgó bugát hoztak be
a csoportokba ezzel is hozzájárulva
ennek a napnak a sikeres megrendezéséhez. A gyerekek nagyon sok
tevékenységek közül választhattak.
Ilyenek
voltak:
gyümölcskóstolás,
diótörés, kukoricamorzsolás, bugázás,
szőlőpréselés, must kóstolás. A tevékenységek közben szólt a zene, így
akik szerettek volna táncra is perdülhettek, hiszen szüreti mulatság nem
múlhat el zene és tánc nélkül.

Nagyon fontosnak tartjuk az anyás
befogadást, amit a gyermek igényéhez igazítunk. Az édesanyával történő
befogadáskor fokozatosan, naponta egyre hosszabb időt töltöttek el a
csoportban az anyuka nélkül a gyermekek, ezzel is segítve, beilleszkedésüket a kis közösségbe.

Intézményünkben folyamatosan tö
rekszünk arra, hogy óvodásainknak
minél több élményt szerezzünk.
Ilyen élményekkel teli nap volt
október
5.
délelőttje,
amikor
szüreti mulatságot rendeztünk az óvoda parkolójában. Az óvoda udvarát
már előző nap feldíszítettük, hiszen
ez is a ráhangolódás része. A szülők
is aktívan kivették a részüket, nagyon

Élményekben gazdag, tartalmas volt
ez a közös délelőtt a gyermekeknek
és a felnőtteknek egyaránt.

Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető
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AZ ISKOLA HÍREI
TEREMDEKORÁCIÓS VERSENY
Iskolánk felső tagozatán 2021. október 6-án került sor a teremdekorációk
zsűrizésére.
Az idei év témája Hollywood volt. Láthatóan hálás feladatnak bizonyult ez a tanulók számára. A tantermek dekorációja a filmek világába kalauzolt bennünket:
voltak csillagok, sztárok, vörös szőnyeg, rendezői szék, Hollywood felirat és minden, ami a filmipar világát jellemzi. Eredményhirdetésre iskolagyűlés keretében
került sor.
1. helyezett a 6.a osztály lett 68 ponttal
2. helyezett a 7.a osztály lett 63 ponttal
3. helyezett a 8.a osztály lett 60 ponttal
Gratulálunk minden osztálynak az ötleteik
megvalósításához!

SZÜRETI FORGATAG
Hagyományainkhoz híven az idén ősszel sikerült megtartani a szüreti forgatagot.
Ezen a héten az iskola is őszi ruhát öltött! A kellemes őszi időben a gyerekek megismerkedtek a szőlőpréselés folyamatával, melyben nagy segítségünkre voltak a Bek Pál Kertbarátkör oszlopos tagjai.
A gyerekek kipróbálhatták magukat a kukoricamorzsolásban, játékos ügyességi- és sportvetélkedőkben, terményválogatásban.
Népzenére ropták a táncot és népi körjátékokkal is eltölthették az idejüket. Tanulóink nagyon jól érezték magukat,
hiszen az elmúlt évben nem volt lehetőségünk megszervezni ezt a közösségformáló programot.
Köszönjük a sok segítséget!

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021. (IX.23.)
határozata alapján Téglás Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázók köre
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat
területén
lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali munkarend),
alapképzésben,
mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
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delkező, hátrányos szociális helyzetű
(a 2021/2022.) tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023.
tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022/2023. tanévben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2022/2023. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a
pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban és /vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje:
2021. november 5.
További részletekért érdeklődjenek a
Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában
Jaksi Juditnál, vagy tájékozódjanak a
www.teglas.hu honlapon.

Téglási KRÓNIKA		
„MADE IN TÉGLÁS”
Folytatódik cikksorozatunk melyben
Téglásról elszármazott neves és közismert művészek, sportolók életpályájához kapcsolódó online kvíz-játék kérdésekre adunk helyes választ,
megfejtést.

Melyik vígszínházi darabban játszott
Kurely László az alábbiak közül?
A téglási származású színész Debrecenben érettségizett a debreceni
Ady Endre Gimnázium drámatagozatán. 2014-2019 között a Színház- és
Filmművészeti Egyetem hallgatója
volt. „ Ami a Vígszínházat illeti, jókor
voltam jó helyen.” – nyilatkozta a színész a társulatba kerülésekor. Azóta
is a színház oszlopos tagja. A Mágnás
Miskát 1916-ban mutatta be a Királyi
Színház Rátkay Mártonnal és Fedák
Sárival a főszerepekben. A gróffá öltöztetett lovászfiú – az úrrá varázsolt
cseléd – története, melyben a főhős
kifigurázza és megleckézteti a gazdagokat, azóta is nagyon népszerű.

Kurely László színész igazán lenyűgöző
alakításban Szelét játssza a nagy sikerű darabban.
Melyik olimpián
Tuncsik József?

nyert

bronzérmet

Tuncsik József téglási sportoló tizenhat
évesen fordult a judo felé, amiben
elsősorban a többiből olyannyira hiányolt játékosság vonzotta. Kirívó testi
ereje és elhivatottsága okán egyhamar a válogatottban találta magát.
1966. november 24-én egy szörnyű
balesetben a nemzeti csapat gerince életét vesztetette, minek következményeként hamarabb nyílt meg
a fiatalok előtt az út. Ők pedig társaik
iránti tisztelet miatt még elszántabban
vetették bele magukat a munkába,
Tuncsikkal az élen.

1976-os olimpiai ötkarikás játékokon,
Montreálban Tuncsik József pedig felállhatott a dobogóra, annak is a harmadik fokára, mellyel szintén az elsőként szerzett olimpiai érmet a magyar
judokák közül.

Kit alakított a Barátok közt című sorozatban Major Melinda színművész?
Major Melinda magyar színésznő és
szinkronszínésznő. A legtöbben Kate
Winslet, illetve Rachel McAdams szinkronhangjaként ismerhetik. Bár nagyon
szeret szinkronizálni, de örül, hogy
sok minden más is van az életében.

Nemcsak főszerepek érdeklik, mert
ha olyan rendező hívja, akinek sokat
köszönhet, örömmel elmegy egy-két
mondatra is.
A színésznő magánéletében soha
nem játssza meg magát, nem gondolt arra, hogy a színpadon, vagy a
stúdiókon kívül a színészetét vesse be
valamiért, amit szeretne elérni. Major
Melinda 2013 és 2015 között volt Szepesi Anikó megformálója a Barátok
Közt című tévésorozatban.
Pánya Kitti
m.b. intézményvezető

IDŐSEK VILÁGNAPJA
„Ne hagyják, hogy Bárki is mást
mondjon! Az élet 65 évesen kezdődik”
(Charles Bukowski)
Kissé megkésve de annál nagyobb
szeretettel
köszöntöttük
városunk
szép-korú lakosait az „Idősek Világnapja” alkalmából 2021.október
7-én.
Szabó Csaba polgármester úr köszöntőjében felhívta a figyelmet a covid
elleni védekezés fontosságára és az
oltások jelentőségére.
Részletesen tájékoztatta az ünnepelteket a városban jelenleg folyó és a
közeljövőben beinduló fejlesztésekről.
Hangsúlyozta, hogy tiszteletre méltó

az idősek élettapasztalata és javaslataik, véleményük városunk fejlődését
szolgálhatja.
Az önkormányzat ajándékcsomaggal köszöntötte a jelenlévők között
legszebb életkorban lévőket Hevesi
Imréné Erzsike nénit és Lovas Sándor
bácsit.
A program a 2014. évben az Idősek Klubjának tagjai által előadott
„Kalap” című hagyományőrző színdarabról készült felvétel vetítésével folytatódott. Ezt követően fergeteges
nótaműsor fokozta a hangulatot.
Az ünneplés valamennyi résztvevő
számára otthon elfogyasztható ebéddel zárult, amelyet Bencze Antal-

né Marcsi mama, Lovas Jánosné és
Kocsis Jánosné Erzsikék készítettek.
A rendezvény fő támogatója Téglás
Város Önkormányzata. Köszönet a
Polgármesteri Hivatal Konyhájának és
természetesen a Gondozási Központ
munkatársainak.
Nagy élmény volt újra találkozni, látni
az ünnepeltek őszinte örömét, lelkesedését!
A mihamarabbi találkozás lehetőségében bízva kívánunk jó egészséget
valamennyiüknek!
Chebliné Kocsis Erzsébet
intézményvezető
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Téglási KRÓNIKA		
VÁROSI KERTÉSZET HÍREI
A sárgarépa, petrezselyem és sütőtök betakarítását követően kezdődik
a kukorica törése, ezzel az őszi betakarítási munkáknak a végére érünk.

A gyökérzöldségek egy részét tisztítva, konyhakészen tároljuk a városi
konyhán, másik részét hűtőkamrában.
Mindemellett a fóliasátrakban felszedjük az utolsó adag hónapos őszi
retket.

Legutóbb a Bárczay Anna Városi
Óvoda ovisai látogattak ki a kertészetbe, és látták honnan kerül uborka,
paprika, paradicsom, retek, hagyma
a tízórais asztalra, vagy hol terem az
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a tök, zöldbab, karfiol, káposzta, zöldborsó, amiből ebéd készül.

A kicsik megtapasztalhatták, hogy a
fóliában mennyivel melegebb a levegő, mint kint a szabadföldön, és sajátkezűleg szedték ki a földből a céklát.
Ezeket az élményeket nagyon fontos
gyermekkorban átélni, hisz olyan személyes, és mély benyomás alakulhat
ki ekkor, ami egész életében elkísérhet egy embert. Ma már az otthoni
környezetben talán ritkán tapasztalhatnak meg a gyerekek ilyet vagy
ehhez hasonlót.

A kertészetünkben a napokban készítik elő a talajt a téli dughagyma
ültetéséhez, hogy télen is legyen friss
zöldhagyma. Reméljük, hogy sok
napsütéses óra segíti majd a fejlődését.

A városunkban ezer darab árvácskát
ültettünk ki, amelyek az őszi hónapokban díszítik köztereinket.

Téglási KRÓNIKA		
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Téglási KRÓNIKA		
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. október 27-én (szerdán)
15 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Multifunkciós Közösségi Házban
(Téglás, Kossuth u. 63.),
melyre tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

HIRDETÉSEK
KIADÓ IRODAHELYISÉG
Téglás Város Önkormányzata bérbe adja
a város központjában, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat épületében található
irodahelyiségét (Téglás, Pozsár Gyula u. 3. sz. ).
Érdeklődni a 06/52-384-312 telefonszámon
lehet
a
Téglási
Polgármesteri
Hivatal
munkaidejében Veres Miklós pénzügyi irodavezetőnél.
Dr. Nagy Noémi ügyvéd
Ügyfélfogadás: Pénteken 9-17 óra, Szombaton 9-13 óra
Cím: 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 76/B. épület
Telefonszám: +36-30-37-27-254
E-mail: nagy.noemidr@gmail.com

Munkatársakat keresünk!
A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ NEVELŐSZÜLŐKET
keres.
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, de a már meglévő munka mellett is
végezhető ez a hivatás.
A képzést biztosítjuk.
Teljes körű felvilágosítás:
30/555-6816
vagy 30/010-6112
(munkaidőben)
Cím: 4025 Debrecen
Petőfi tér 9.

Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példányban készül, és minden téglási háztartásba eljut.
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink
kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket
a részletes árakról és felületekről:
1/1 oldal - 20.000 Ft,
1/2 oldal - 10.000 Ft,
1/4 oldal - 6.000 Ft,
1/8 oldal - 3.000 Ft,
1/16 oldal - 1.500 Ft.
Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri
megjelenésre vonatkoznak.
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a
hirdetés felvételekor.
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06 52/384-312
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