TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2010. 40. hét 8. szám

Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy köszönetet
mondjak minden választópolgárnak,
akik az október 3-án megtartott Önkormányzati választáson részt vettek
és a leadott szavazatukkal a demokrácia intézményét erősítették.
Külön köszönöm azoknak a téglási
lakosoknak a bizalmát, akik lehetővé
tették, hogy a következő 4 évben ismét
Téglás Város Polgármestere lehetek.
Czibere Béla
Köszönöm, hogy olyan képviselőket
Téglás Város
választottak, akiktől elvárható, hogy
Polgármestere
tudásuk legjavát adva közös célok és
értékrendek mentén Téglás város fejlődésén a közösségi
szellem további szélesítésén munkálkodjanak.
Tisztában vagyok azonban azzal, hogy a nagyarányú győzelem nem csak lehetőséget, de hatalmas felelősséget is
jelent számunkra. Mi ezzel a lehetőséggel élni kívánunk,

a kampány során tett ígéreteinknek megfelelően igyekszünk Téglás város minden lakójának életkörülményeit
javítani. A kampány időszaknak vége van és most teljes
erővel a munkára kell koncentrálni. Még az ősz folyamán
a folyamatban lévő beruházások befejezésén túl, elvégzünk több olyan feladatot, ami könnyebbé teszi az itt élő
emberek életét. Közvilágítási lámpákat szerelünk a legindokoltabb helyeken, járdát építünk az Alkotmány utcát
és az Annakertet összekötő útszakaszon, folyamatosan
igyekszünk rendben tartani útjainkat, közterületeinket.
Ígérhetem Önöknek, hogy munkánkra továbbra is a
megfontolt gazdaságpolitika, a rászorulók segítése és az
együttműködés lesz jellemző. Ígéretemhez híven Téglás
város valamennyi polgárának polgármestere és képviselői szeretnénk lenni a következő négy évben.
Munkánk azonban csak akkor lehet sikeres, ha az országot
vezető kormánypárt az Önkormányzatokkal együttműködésre és nem leigázásukra és ellehetetlenítésükre törekszik.

Országosan 3.176 településen tartottak polgármester
választást, 2.473 település független polgármestert választott. Hajdú-Bihar megyében a nagyvárosok kivételével a legtöbb településen független többségű a képviselő testület.
Azt remélem, hogy a kormányzó pártoknak is fontosak
a vidéki emberek és a demokrácia jegyében egyenlő esélyeket biztosítanak az itt élők számára a közjóhoz való
hozzájutásban.
A megfontolt munkának köszönhetően az elmúlt 4 évben
sok-sok beruházást befejeztünk, de azért van még feladat
bőven előttünk. Ahhoz, hogy az előttünk álló 4 évet is
büszkén, eredményekben gazdagon hagyhassuk magunk
mögött, elengedhetetlen számunkra továbbra is az Önök
támogatása, bizalma.
Építsük tovább Téglást együtt Önökkel, hozzáértéssel,
szeretettel és jókedvvel.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
MEGHÍVÓ

Tisztelt hagyományőrzők, íjászok! Tisztelt érdeklődők!

Téglás Város Önkormányzata és a Sólyomfészek Hagyományőrző Baráti Kör meghívja Önöket és kedves családjukat,
a Keleti régió íjász rendezvényére, 2010-ben a másodízben megrendezésre kerülő „Íjász harci játékok”-ra!
A verseny megrendezésének ideje: 2010. október 09.
Helye: Téglás, Degenfeld kastélykert
A versenyre várjuk mindazon hagyományőrző, tradicionális íjjal lövő íjász
nevezését, akik szeretnék magukat olyan íjász próbákon kipróbálni, melynek
kissé eltérnek a szokványostól.
A verseny célja a kikapcsolódáson túl a megmérettetés lehetőségének biztosítása, valamint a hagyományőrző íjászat népszerűsítése.
Nézőként bárki ingyenesen részt vehet
a biztonsági előírások teljes betartása mellett!
Program:
2010. október 09. szombat
08.30–10.00-ig nevezés (8 fős csapatok kialakítása)
10.00-tól: - a Keleti Gyepű vezérének fogadása
- Polgármester nyitó beszéde
- Vendégek köszöntése
- Célok ismertetése, versenykezdés
(18 cél leküzdése, a Degenfeld kastély festői környezetében)
Érdeklődők kíváncsiskodók számára, a kialakított úton lehetséges
a szemlélődés, beszélgetés az íjászokkal. Erről letérni tilos és veszélyes!
10.00-15.00: vásárosok portékáikat értékesítik
15.00-16.00: verseny vége, estebéd
16.30 eredményhirdetés
További részleteket és információkat a www.keletigyepu.hu honlap,
hírek menüjében olvashatnak.

A 4-ssss
rádió hírei

Barangoló
A „Barangoló” következő témája: Választás után.
Megszólaltatjuk a frissen megválasztott téglási önkormányzati vezetőket. Az ilyenkor szokásos kérdések mellett megpróbálunk kicsit
közvetlenebb, személyesebb hangnemben is beszélgetni velük, belesünk magánéletükbe, megismerjük családjukat, szokásaikat, esetleges
szenvedélyeiket.
Villámkár
Mint ahogyan azt egy korábbi hírünkben már megírtuk, villám sújtotta rádiónkat. Örömmel jelenthetjük, hogy azóta berendezéseink
javítása megtörtént, azok visszakerültek a helyükre, így rádiónk a régi
megszokott színvonalon sugározhatja műsorait. Üröm az örömben,
hogy a magas javítási költségek felemésztették rádiónk anyagi tartalékait, amit kis csapatunknak „zsebből” kellett kipótolnia, mégis úgy
érezzük, hogy megérte ezt az áldozatot meghozni, hiszen szeretett városunkat nem hagyhattuk rádió nélkül 
A „Péntek Esti Gáz”
A Péntek Esti Gáz című műsorunk legutóbbi adásában feldobtunk
egy érdekesnek tűnő témát és bejött a számításunk. A téma ugyanis a
nevelés, a neveltetés volt, természetesen a műsornak megfelelő hangvitelben, vagyis szókimondó stílusban. A stúdióban helyet kapott ismerősök, műsorvezetők között is felpezsdült vita alakult ki, tekintve,
hogy a korosztály eléggé megoszló volt: 19-től 39-éves korig. Idővel a
hallgatóink is becsatlakoztak a beszélgetésbe és a tervezett 2 órás műsor helyett 4 órát töltöttünk el a stúdióban a témát boncolgatva. Aki
hallotta az adást, az tudja, hogy kinek milyen véleménye volt, aki viszont nem hallotta, az sajnálhatja, de
bepótolhatja a dolgot. Ha ugyanazt a témát nem is, de
más érdekességet tuti, hogy hallhat minden pénteken
22:00-tól a 97,9-en.
Barátsággal: Balogh «Pu-Fee» János

Segítőink és támogatóink:
Egyéni vállalkozók:
-Téglás Város Önkormányzata
- Papp Csaba, Bököny
- Bököny Község Önkormányzata
- Dalanics Miklósné, Bököny
- Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. - Szabóné Pénzeli Erzsébet,
- Com2 Bt, Téglás
keramikus, Téglás
- Membrán Üzletház, Téglás
- Bányász Brigitta, rajz
- REÁL Élelmiszerbolt, Téglás
- Szabó Miklós fafaragó, Téglás
- Bökönyi Vadász társaság
- Ancsa Büfé – Jászberényi Miklós
- Téglás Város Polgárőr Egyesület
Díjazás:
Szabóné Pénzeli Erzsébet keramikus munkái és egyéb…

VERSENYKIÍRÁS!

Nevezési díjak
- 10 éves korig 500.- Ft
- 10-14 évig 1000.- Ft
- 14-18 évig 1500.- Ft
- 18-év felett 2000.- Ft
2010-re érvényes Keleti Gyepű kártyával az árakból 500Ft kedvezmény jár!
- Ebéd 500 Ft
Kategóriák:
Tiszteletre méltó nő (50-től )
Serdülő leány (12-től-14-ig)
Tiszteletre méltó férfi (50-től )
Serdülő fiú (12-től-14-ig)
Felnőtt nő (18-tól-50-ig)
Gyermek leány (10-től-12-ig)
Felnőtt férfi (18-tól-50-ig)
Gyermek fiú (10-től-12-ig)
Ifjúsági leány (14-től-18-ig)
Mini ( 7- 10-ig)
Ifjúsági fiú (14-től-18-ig)
MoziMazsola ( 0- 7-ig)

Téglás Város Önkormányzat
Képviselő-testületének alakuló ülésére.

Az alakuló ülés időpontja:
2010. október 14. du. 16.00 óra
Az alakuló ülés helye:
Téglás, Úttörő utcai új iskola ebédlője
A rendezvényre minden kedves érdeklődőt
nagy szeretettel várunk.
Kérjük tiszteljék meg az eseményt azzal, hogy eljönnek.
Az alakuló ülésen a polgármester
és a képviselők eskütétele után megválasztásra kerülnek
a bizottságok és az alpolgármester.

Sport Hírek
Labdarúgás hírek
Négy korosztályban is megmérkőztünk
az elmúlt hétvégén a Hajdúsámson csapatával.
A gyerekmérkőzésen 8-2 arányban nyertek a Téglásiak. A serdülők nagy csatában
„csak” gól nélküli döntetlent játszottak.
Az ifjúságiak 4-1 re diadalmaskodtak. A
legnagyobb várakozás a felnőttek mérCsatárból balhátvéd.
Kiss János mérkőzésrőlkőzését előzte meg. Szép játékot nem, de mérkőzésre
nagyszerűen teljesít.
magabiztos győzelmet hozott számunkra
a találkozó. A végeredmény 4-1 góljainkat Bánfi Zsolt (2), Gonda Nagy Tamás és Fábián Nagy Tamás szerezték.
Kézilabda hírek
A Téglási lányok hétvégén újabb mérkőzésre készülnek,
2010.10.10-én Geszteréd csapata fogadja a lányokat. A mérkőzés 11 órától kezdődik, ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Hajrá Téglás!

Felhívás

Felhívom a sportot kedvelők figyelmét, hogy ez évben
is elkezdődött a Shotokan karate edzés az új iskola
tornatermében kedden és csütörtökön 17:30–19:00-ig.
Szeretettel várunk minden sportolni vágyót!
Jelentkezni lehet Kiss Csabánál
a 06 30/695-8167-es telefonszámon,
vagy a helyszínen a megjelölt napokon 17:30-kor.

Önkormányzati képviselő
és polgármester választások
(2010. október 3.)

Polgármesterjelöltek:
I. szavazó- II. szava- III. szava- IV. szavakör
zókör
zókör
zókör
Czibere Béla
Salánki Tibor
Szegedi Attila
Képviselőjelöltek:

285
27
154
466

287
24
126
437

296
10
141
447

387
22
90
499

I. szavazó- II. szava- III. szava- IV. szavakör
zókör
zókör
zókör
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
Chebliné Kocsis Erzsébet
Majoros Lászlóné
Kása Sándorné
Sárga Antal
Lakatos Péter Pál
Kissné Szathmári Piroska
Zimán Ferenc
Szegedi Attila
Nagy László
Kovács Sándor
Vitkovics Ferenc
Varga Miklós
Garai Lajos
Sándor Arnold László
Kolompár László
Nagy Béla Attila
Murguly Imréné
Roós Julianna
Gagna Lászlóné
Szaráka Józsefné
Molnár József
Kiss Attila
Ferenczi István
Buzás Csaba László
Gábor Lászlóné

204
174
178
160
173
159
157
147
148
101
87
122
124
112
121
86
105
104
77
58
24
47
51
52
30
12

208
199
170
168
160
165
171
160
148
95
105
109
99
119
81
63
85
63
67
56
28
41
51
52
42
30

210
194
188
164
159
149
144
163
158
117
142
125
116
119
86
82
87
71
76
51
36
46
43
32
61
20

251
244
227
226
201
230
212
193
107
152
120
94
105
71
61
84
54
46
44
65
81
66
50
42
34
11

V. szava- Szavazatok
száma ös�zókör
szesen
338
1593
19
102
92
603
449
2298
V. szava- Szavazatok
száma ös�zókör
szesen
225
1098
215
1026
191
954
196
914
191
884
180
883
194
878
177
840
115
676
122
587
92
546
96
546
82
526
65
486
61
410
70
385
52
383
54
338
47
311
62
292
103
272
54
254
44
239
44
222
26
193
16
89

Sándor Ferencné a Helyi Választási Bizottság elnöke

egyház
A református egyház hírei

Római Katolikus Hírek

Örömmel és Isten iránti hálaadással
tájékoztatom a kedves Testvéreket,
hogy október 6-án elkezdődött viharkárt szenvedett templomunk felújítása.
Terveink szerint idén a templomhajó
cserépfedése történik meg, a következő év tavaszán pedig a toronysüvegé,
valamint a belső felújítás. Nagy vágyunk az, hogy templomunk külsejét
is felújítsuk, de ehhez további anyagi
segítségre lenne szükségünk.
Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak, akik eddig hozzájárultak
templomunk megújításához, és továbbra is szeretettel kérünk
mindenkit, aki teheti járuljon hozzá ehhez a munkához, hiszen
városunk egyik ékessége a református templom.
Adományaikat befizethetik a Lelkészi Hivatalban (Kossuth
u. 72.), istentiszteletek alkalmával az erre a célra kihelyezett
perselybe, valamint a Hajdú Takaréknál vezetett 6060015611017000-as számlára. Köszönjük előre is. Adja a ma Istenünk,
hogy a zsoltárossal együtt mindannyian boldogan mondhassuk:
„Mert én hűségedben bízom Uram, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.” (Zsolt. 13, 6.)

Egyházunkban a múlt héten ünnepeltük Szentírás vasárnapját, mivel szeptember 30-án emlékezünk a nagy bibliafordítóra, Szent Jeromosra. Templomunkban kiemelt helyre
tettük a Szentírást, és hálát adtunk Istennek azért, hogy a
Bibliát a kezünkbe kaptuk, mert ebből megismerhetjük a
Teremtő akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket,
eligazítást és erőt meríthetünk belőle életük egész folyamán,
és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.
Kálmán József atya szentbeszédében kihangsúlyozta: aki
nem ismeri a Szentírást, nem ismerheti Krisztust sem. Végül megismerhettük két kőműves igaz történetét, akiknek a
Szentírás olvasása változtatta meg életét. Egyikük ugyanis
befalazta az édesanyjától örökölt Bibliát, melyet évek múlva
egy munkatársa talált meg, és kezdett rendszeresen olvasni.
Később már mindketten naponta kézbe vették a Könyvek
könyvét, és vált életük legfontosabb iránymutatójává.
Következő vasárnap (október 10-én) templomunkban a
szentmise délután 2 órakor kezdődik, Juhász Imre atya tart
előadást a Kolping -mozgalomról, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretettel tájékoztatom az iskolás gyermekeket és a Szülőket,
hogy beindult az iskolai hitoktatás. Az órákat a következő időpontokban tartjuk;
Alsó tagozat:
Az órákat a 12-es
1. osztály: csütörtök 12:30-13:00
tanteremben
tartjuk.
2. osztály: kedd 12:00-12:45
3. osztály: csütörtök 11:45-12:30
4. osztály: kedd 12:45-13:30
Felső tagozat:
A felsős órákat a
5. osztály: csütörtök 14’00 óra
Lelkészi Hivatal
6. osztály: péntek 13’00 óra
(Kossuth
u. 72.) melletti
7. osztály: péntek 16’00 óra
Hittanteremben
tartjuk.
8. osztály: csütörtök 15’00 óra
Eltérő tantervűek: péntek 13’00
Az óvodai hitoktatás – reménységünk szerint – az új óvoda-épület átadása után veszi kezdetét.
Utólagos jelentkezésre is van lehetőség: alsósok esetében a
gyermek üzenő-füzetébe történő szülői beíratással, felső tagozatban az órán való megjelenéssel.
Szeretettel:
Molnár Csilla ref. lelkész

reklám és hirdetés

CSEREPES ÁRVÁCSKA vásár!

többféle színben,

megszokott
80 Ft
kiváló minőségben
Több éves tapasztalat,
megbízható szaktanácsadás

Ragyákné Danku Ágnes
Téglás, Dózsa Gy. u. 28/a
06 30/403-3006, 06 52/384-822

ÁLLÁST KÍNÁL!
EL-CABULO PIZZÉRIA
keres adminisztrátori munkakörbe
gépírni tudó alkalmazottat.
Jogosítvány ELŐNY!
Érd.: 06 30-285-8074 telefonon,
vagy személyesen
Téglás, Kossuth u. 7. sz. alatt
Felelős kiadó: COM 2 BT
TÉGLÁS, Malom u. 2/A
Tel.: +36 52-583-035
E-mail: info@com-2.hu
www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla

Tisztelt Téglási Választópolgárok!
Magam és megválasztott képviselőtársaim nevében
köszönetemet fejezem ki azért a több ezer szavazatért,
mellyel biztosították, hogy a következő négy éves ciklusban is tovább dolgozhatunk.
Mindent meg fogunk tenni az itt élők boldogulásáért és
a település további töretlen fejlődéséért.
Köszönettel:
Czibere Béla polgármester
és a Képviselő-testület tagjai:
Chebliné Kocsis Erzsébet
Kása Sándorné
Kissné Szathmári Piroska
Lakatos Péter
Majoros Lászlóné

Sárga Antal
Szilágyiné
Bodnár Erzsébet
Zimán Ferenc

Agro Táp-Ker Kft.

Tájékoztatjuk Kedves Vevőinket,
hogy a viharkár elhárítása után újból megnyitottunk.
A nyitvatartási időben állandó növényorvosi szaktanáccsal állunk kedves
vásárlóink rendelkezésére.
Növényorvos: Molnár Tamás
Versenyképes árakkal kínálunk: festékeket, kerti szerszámokat, kisgépeket MTZ
alkatrészeket vetőmag, műtrágya, növényvédőszereket.
Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 7:30–17:00, Szombat: 7:30–13:00, Vasárnap: zárva
Telefon: 52/703-049, 30/860-5080, 30/589-6314

Class Édesség és
Italdiszkont

Class Árakkal Class kiszolgálással
Várunk mindenkit, aki szeretne
minőségi árut kedvező áron vásárolni.
Bököny, Dózsa Gy. u. 12.
Nyitva tartás:
Hétfő–Szombat: 7–19 óráig,
Vasárnap: 8–14 óráig
Nyitási akció:
Bomba: 149 Ft, Hell: 130 Ft,
Rocky Celler 0,5 l üveges: 90 Ft,
Kanizsai Világos 0,5 l üveges 79 Ft,
Soproni Szőkeciklon 0,5 l üveges: 100 Ft

Ifjú házasok

Szeretne leszokni a dohányzásról?

Ha igen, akkor figyelmébe ajánljuk a következő
módszert:

dohányzásleszoktatás
biorezonanciával!
Három vagy több fő esetén házhoz
vagy munkahelyre megyek.
Érdeklődni:
06-30/995-1221 telefonszámon.

Emlékezünk
Kemecsei Ferencre

2010. október 2-án
egymásnak
örök hűséget fogadott

felejthetetlen drága jó
Édesapánkra halálának
20 éves évfordulóján
Szerető családja

Hollóka Éva
és

Tóth József

HÉTVÉGI ESEMÉNY TÉGLÁSON

VÍZSZINTES: 1. 2010 október 9-én rendezik meg Tégláson (Zárt betű: Z). 14. A boglárkafélék családjába tartozó, kék virágú mezei növény. 15. Szófaj.
16. Abbahagyja a versenyt. 18. … Lopez; a 60-as, 70-es évek könnyűzenei sztárja. 19. Egyes szám második személyű személyes névmás. 20. Aorta bemenete!
22. Könyörög neki. 23. Egykori portugál gyarmat India nyugati partvidékén. 24. Impozáns. 26. … Klub; hazai kereskedelmi TV. 28. A jegybank elnöke
(András). 30. Nem prózai. 32. Itt, az elején! 33. Határrag. 35. Gyerekeknek szánt irodalmi mű, csodás szépségű és jóságos női lényekkel. 38. A Hawaiiszigetek egyike. 39. Közvetett. 41. Az ón vegyjele. 42. Holland város, első osztályú futballcsapattal. 43. A krimiregény műfajának megteremtője (Edgar
Allan). 44. Híres Ázsia-kutatónk (Lajos). 46. A szombati rendezvény egyik fő célja (Zárt betű: S).
FÜGGŐLEGES: 1. A Jézust eláruló tanítvány 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ebből a városból származott. 2. Becézett Izabella.
3. Feladat, angolul. (a számítástechnikából
15
ismert angol szó). 4. Sejtelem. 5. Gépkocsi, 14
röv. 6. Lajoska. 7. Vesztegel. 8. Kempinghajlék.
9. Ibrahimovic, svéd válogatott labdarúgó 16
17
18
19
beceneve. 10. Junior. 11. Felém tart. 12.
Édeskés fűszer. 13. Könnyű gyaloglás. 17.
21
22
23
24
25
Áron, becézve. 21. Kanada fővárosa. 23. Nehéz 20
helyzet. 24. Bírósági ügyet kreáló. 25. Kar,
angolul. 27. Kifáradt kutya teszi. 29. Irodalmi 26
27
28
29
30
31
alkotás formája. 30. Operettszínész (Dezső,
1899-1960). 31. Irodalmi mű: tanulmány. 34.
33
34
35
36
37
Irónia. 35. A nagy Jugoszlávia megteremtője 32
(Joszip Broz). 36. Kanadai énekesnő (Céline).
37. Latin „és”. 40. Életéveink száma. 43. 38
39
40
41
Búcsúzó szócska. 45. Cseh autók jelzése.
Minden 10. helyes megfejtő
El-Cabulo pizzát nyer!
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A megfejtéseket hiánytalanul megoldva, kivágva kérjük
Com 2 Bt Téglás, Malom u. 2/A alatti irodájába leadni megjelenést követő kedd 16:00 óráig.
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Előző heti helyes megfejtőnk:
Pécsi Barbara
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Készítette: Horváth István

Programajánló

19. hőlégballon világbajnokság 2010. október 2-10. Debrecen
Újabb világverseny Debrecenben:
A cívis város október 2. és 10. között ad otthont a 19. FAI hőlégballonvilágbajnokságnak, melyre rekordszámú nevezés érkezett, 5 kontinensről
vesznek részt sportolók, méghozzá 33 résztvevő nemzet 123 versenyzője
látogat a Hajdúságba.
A gyökérzettől a lombkoronáig - 10 éves Grafikusművészek Ajtósi Dürer
Egyesület kiállítása
2010. október 01. - október 25. Kölcsey Központ, Bényi Árpád
Kiállítóterem
Az alkotók október 22-én, az egyesület megalakulásának évfordulóján
egész napos bemutatóval, nyomtatással, tárlatvezetéssel egybekötött nyílt
napot tartanak.
A kiállítás hétfő kivételével naponta 10.00-19.00 óra között látogatható.
A belépés díjtalan.
Mihály napi vásár Debrecenben
Az őszi Mihály-napi országos kirakodóvásárt Debrecenben, a megszokott
helyszínen, a Böszörményi útnak a Doberdó utcától a Füredi útig tartó
szakaszán rendezik meg.
A debreceni őszi nagyvásár miatt október 9-én 17:30 órától október 11-én
éjfélig lezárják a Böszörményi utat a Doberdó utcától a Füredi útig.
Könyvtárak Vasárnapja 2010. október 10.
Helyszín: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
Rendkívüli nyitva tartási időben szórakoztató kulturális programok, meglepetések, beiratkozási akciók
Debreceni Őszi Fesztivál 2010. október 15. - október 31. Kölcsey Központ
Az összművészeti fesztiválon neves művészek, illetve művészeti csoportok mutatkoznak be a debreceni közönségnek. A műfajok rendkívül sokszínűek: az érdeklődők komolyzenei, jazz- és könnyűzenei hangversenyt
éppúgy látogathatnak, mint képzőművészeti kiállítást, film- és színházi
előadást, vagy táncbemutatót.
Az Őszi Fesztivál rendezvényeire jegyek kaphatók:
Apolló mozi, Főnix Csarnok, Kölcsey Központ, Tourinform iroda és az
Interticket hálózatában.
A Téglás Városi Könyvtár ajánlásával

