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Új tanév új fenntartó
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-i ülésén úgy döntött, hogy 2012. szeptember 1-jétől a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogát a Baptista Szeretetszolgálatnak adja
át. A Baptista Szeretetszolgálat 10 megyében 43 intézmény működtetését vállalta fel
szeptember 1-jétől. Megállapodást kötöttünk a Szeretetszolgálattal és szerződésben
rögzített feltételekkel adtuk be az illetékes hivatalhoz az engedélyeztetést. A hosszú engedélyeztetési eljárás eredményeképpen végül augusztus 30-án a Baptista Szeretetszolgálat megkapta a működési engedélyt
és a hozzájárulást egyoldalú nyilatkozattételhez, miszerint vállalják az iskola működtetését, a közoktatási
és nevelési feladatok ellátását. Testületünk az „Egyoldalú nyilatkozatot” elfogadta s így kerülhetett sor
augusztus 31-én a tanévnyitóra és szeptember 3-án megkezdődhetett az oktatás az intézményben. A közoktatási megállapodás értelmében a pedagógusok és az iskolai alkalmazottak munkaszerződései is aláírásra kerültek.
Az elmúlt hónapokban nagy segítséget kapott önkormányzatunk és az iskola is a szeretetszolgálattól a
fenntartói jog átadásában, a szakmai munkák átszervezésében, s bízunk benne, hogy a továbbiakban sem
lesz ez másképp. A Szeretetszolgálat nem kíván beleavatkozni az oktató-nevelő munkába, viszont a tanulókra való odafigyelés és a szülői házzal való szorosabb kapcsolattartás fontos számukra.
Önkormányzatunk továbbra is figyelmet fordít és segíti is az intézmény zökkenőmentes működését, és
természetesen számítunk az iskolai közösségre rendezvényeinken, ünnepségeinken.

Van-e helye az ilyen embereknek településünk
közösségében?
Évek óta azon dolgozunk hogy Téglás szebb, rendezett városiasabb külsővel várja az
ide látogatókat, illetve az itt élőknek is kellemesebb, ha egy tiszta, rendezett városban
élhetnek. Vagy lehet, hogy mégsem… Sajnos az elmúlt nyári hétvégék tapasztalatai azt
mutatják, hogy élnek még a városunkban olyan emberek, akiknek az a szórakozása, hogy
például az Egészségház előtti kandelábereket kitörik, kirúgják. A forgalomjelző táblák is
biztosan jobb helyen vannak a földön vagy az árokban. A nemrégiben felújított Alkotmány-Kossuth utca melletti fasorokat is kiborították a randalírozók, a Városháza épülete
előtti park tujafáinak száma is drámain lecsökkent, a virágok is eltűntek. A játszótéren
lévő padokat felborítják megrongálják és az ott lévő eszközöket is tönkreteszik. A szelektív hulladékgyűjtőt nemrégiben felgyújtották, de ha nem gyújtják fel egyszerűbb természetesen kiborítani. Gond továbbra az is hogy nem oda tartozó hulladékokat, anyagokat
raknak le. Az utcán kihelyezett padokat sem rendeltetésszerűen használják és a felsorolást
sajnos még folytathatnánk. Arról nem is beszélve, hogy sokan panaszkodnak a városközpontban a hajnalokig tartó ordibálásról az utcákon.
Felvettük a kapcsolatot a Hajdúházi Rendőrkapitányság illetékeseivel, valamint a helyi
Polgárőrszervezet munkatársaival is, hogy az ilyen károkat a jövőben megelőzhessük.
Arra kérünk minden jó érzésű téglási embert, akinek fontos, hogy kellemes környezetben
éljen, segítsen nekünk. Amennyiben információik vannak a rongálásokkal kapcsolatban,
forduljanak hozzánk bizalommal. Ne hagyjuk, hogy pár vandál elcsúfítsa a városképünket.

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Az Államalapítást ünnepelték Tégláson
Városi ünnepség keretében emlékeztek meg Államalapításunk évfordulójáról valamint az új kenyér ünnepéről 2012.
augusztus 17-én a Városi Moziban. Az Ezüst-Alkony
Népdalkör Szent István éneke nyitotta az ünnepi műsort,
majd Szent István király imáját is hallhattuk. Czibere Béla
polgármester ünnepi beszédében államalapító királyunk
nagyságáról beszélt, aki szilárd hitével, kitartó munkával egy
nemzetből valódi államot szervezett. „Rajtunk is múlik, hogy
még ezer év legyen előttünk.
Ma a XXI. század második évtizedében is újra be kell bizonyítanunk, hogy
méltóak vagyunk Szent István király örökségére”- fogalmazott a polgármester.
Államalapításunk ünnepe egybe esik az új kenyér ünnepével. Ebből az alkalomból megkínálták a közönséget a Sigér Pékség által sütött kenyérből.
Az ünnepség második felében a
Debreceni Népi Együttes két szóló
táncosát Lakatos Fannit és Molnár
Mártont láthattuk. Őket követte az
indiai néptáncokat előadó Sundari
Táncsoport. A csoport templomi
illetve törzsi táncot is bemutatott.

Résztvevők:
Bek Pál Kertbarát Kör Egyesület
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja települéDr. Radnóczi Ferenc Kertbarátkör Hajdúhadház
sünk valamennyi polgárát a 2012. szeptember 15-én megrendezésre kerülő
Debreceni Old Timer Club
IV. TÉGLÁSI GULYÁS-FESZTIVÁLRA.
13,45 óra A VÁROSI PROGRAMSOROZATOT MEGNYITJA
Helyszín: Városi Mozi udvara (Téglás, Kossuth u. 63.)
ÉS KÖSZÖNTŐT MOND CZIBERE BÉLA polgármester
14,30 óra A FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
7-13 óráig GULYÁS FŐZŐVERSENY
15-17 óráig „ZENE-TÁNC-SHOW KAVALKÁD”
A zsűri elnöke: FÁBIÁN ANDRÁS mesterszakács
9-13 óráig GYERMEKPROGRAMOK ÓVODAPEDAGÓGUSOK
Közreműködők:
Ezüst-Alkony Népdalkör
VEZETÉSÉVEL
a Téglási II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói
arcfestés
Bárczay Anna Városi Óvoda óvodásai
körömfestés
ESTELLA Hastánc Stúdió előadása
nyaklánckészítés (száraztésztából)
Show táncok: Girls, DFDC, Evoltion Office
napellenző készítés
Debreceni Népi Együttes
rózsakészítés színes szalvétákból
És sok más meglepetés műsorszám.
karkötő díszítés
17
óra
YOUNG-G (VV BÉCI)
színpadon ügyességi játékok (memória, karikadobáló)
szekerezés
18 óra MEGLEPETÉS SZTÁRVENDÉG
CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN:
19 óra SLACK ZENEKAR ZENÉL
Bek Pál Kertbarát Kör Egyesület termékkiállítása a
20 óra SZANDI SHOW MŰSORA
Bárczay Anna Városi Óvodában.
21 óra TŰZIJÁTÉK
10-18 óráig KÉZMŰVES UDVAR IPARMŰVÉSZEK RÉSZVÉTE21,30-24 óráig SLACK ZENEKAR ZENÉL
LÉVEL
A nap folyamán kirakodó vásárral, étellel, itallal várjuk az
12 óra SZÜRETI FELVONULÁS LOVAS FOGATOKKAL ÉS OLD
érdeklődőket!
Czibere Béla s.k. polgármester
TIMER VETERÁN GÉPJÁRMŰVEKKEL A TELEPÜLÉS UTCÁIN.
Vatai Imréné s.k. címzetes főjegyző
OLD TIMER BEMUTATÓ AZ ÓVODA UDVARÁN

Már hagyománnyá vált óvodánkban, hogy
augusztus utolsó hetében a leendő első
osztályosoknak „Iskolára Hangoló” hetet
szervezünk. Idén ez augusztus 27-31.-ig
tartott.
A csoportszobákban, osztályonként gyülekeztek a gyerekek, így lehetőségük volt
ismerkedni egymással, és új barátokat
szerezni. Ezek a napok arra is jók voltak,
hogy a gyerekek egy kicsit visszaszokjanak a szabályokhoz és egy- két ismeretet
felelevenítsenek. Szerdán délelőtt a tanító nénik is ellátogattak az óvodába. Közös
játékkal, beszélgetéssel telt a délelőtt.
Pénteken a gyerekek látogatást tettek az iskolába. Megnézték az osztálytermeiket,
beültek az iskolapadba. Búcsúzáskor csillogó szempárral néztek a tanító nénikre.
A hétfői első tanítási napot mindenki izgalommal várta.
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető - helyettes

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás állást hirdet a következő munkakörökbe
hegesztő képesítéssel H E G E S Z T Ő munkavállalókat,
CNC gépkezelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat
Bérezés megegyezés szerint. Azonnali munkakezdés
Jelentkezés: személyesen, a cég telephelyén, Tégláson (humánpolitika).Tel.: 52/582-804.

Szeptember első hétvégéjén, pontosabban szeptember 2-án vasárnap ismét a fogathajtóké volt a főszerep a városi
sportpályán a Hajdúsági Hagyományőrző Lovasklub és Téglás Város Önkormányzata szervezésében.
A magyar nép lóra termett, mi sem bizonyítja jobban ezt a megannyi elsimerés, amit eddig a magyarok a lovas sportokban elértek- fogalmazott Czibere Béla polgármester köszöntőjében. Bizonyíték erre az augusztus 22-26. között
megrendezett XIX. Duna-Alpesi Kupa, melyen Lázár Vilmos és a magyar csapat is +aranyérmes lett, így Európában
ismét a magyarok a legjobbak. A hagyományokhoz híven pónifogatok akadályhajtásával indult a nap, majd a
kettesfogatok első fordulójával folytatódott. A Hajdúsági Hagyományőrző Lovasklub pincepörköltjének elfogyasztása
után kezdődhetett a kettesfogatok akadályhajtásának második fordulója. Az első hat legjobb közül pedig összevetés
során dőlt el ki is lett a mai verseny győztese.
Nem lehet elég korán elkezdeni, erre bizonyítékul szolgált Szabó Panna és Czibere Lili, akik bár a versenyben nem
vettek részt mégis végigmentek a pályán, igaz még most a nagyapa Szabó Imre segítsége jól jött. Az elbűvölő 3 éves
csöppségek Marci nevű pónijukkal nagy sikert arattak.
Eredmények:
Pónifogatok akadályhajtása:
1. Szigeti György
2. Kovács Nándor
3. ifj. Tóth János
Kettes fogatok:
1. Fróna Antal
2. Nagy János
3. Zolnai András
4. Domokos Sándor
5. ifj. Molnár Imre
6. Békési István
További elismerések, különdíjazottak:
Különdíjban részesítették Antal Sándort a Hajdúsági
Hagyományőrző Lovasklub elnökét, a
rendezvény főszervezőjét, Szabó Pannát és Czibere Lilit. A Két korsó söröző pedig ajándékcsomagot ajánlott fel Antal
Máténak. A születésnaposokról sem feledkeztek meg, Móricz Mihályt e jeles napon tortával köszöntötték a szervezők.

VÁROSI HÍREK
Tájékoztatás képzésről ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE

Felhívás
Téglási amatőr alkotók részére A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény képzőművészeti pályázatot ír ki nem hivatásos művészek számára.
Téma: „Ars poetica”
A pályázatra az alábbi képzőművészeti ágak alkotásait várjuk: festészet,
grafika, fotóművészet, szobrászat, textilművészet
A pályázaton részt vehet bárki, aki elmúlt 16 éves, nem végzett képzőművészeti vagy iparművészeti főiskolát / egyetemet, nem tagja a MAOE-nak.
Beadható művek száma önálló alkotásként 3 db., sorozat esetében 2 db.,
amely szériánként max. 3, tematikai és technikai szempontból összefüggő
darabból áll. A művek mérete nem haladhatja meg az 50x70 cm-es
arányokat.
A pályaműveket kiállításra kész állapotban (keretezve, akasztóval ellátva)
kérjük leadni.
A művek hátoldalán olvashatóan tüntessék fel: az alkotás címét, technikáját,
alkotás évét; az alkotó nevét, elérhetőségeit (cím, telefon, e-mail cím).
Leadás határideje: 2012. október 1.
Leadás helyszíne: Városi Könyvtár (4243 Téglás, Kossuth u. 66. sz.)
A beérkező művekből összeállított kiállítás megnyitó ünnepségére a Városi
Könyvtár fennállásának 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő
eseménysorozat részeként 2012. október 12-én kerül sor.
A kiállított alkotások legjobbjait, szakmai zsűri elbírálása alapján,
tárgydíjazásban részesítjük.
További információ:
személyesen a téglási Városi Könyvtár nyitvatartási rendjében, ill. a
06-52/582-323-as telefonszámon.

KÖZLEMÉNY
Magyarországon 2012 őszén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
és az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) együttműködési megállapodásának megfelelően kerül sor az Európai egészség
és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az adatgyűjtést a
KSH végzi, az Eurostat előírásai alapján. A felmérés elsősorban az
európai uniós adatigényeket és a közösségi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy többségében
azonos időpontban, egységes előírások szerint hajtják végre.
Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhető
társadalmi részvételi lehetőségeket, tevékenységeket vizsgálja.
A TÁRS-felmérés elsősorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élők társadalmi akadályozottságát kutatja,
összehasonlítva egészséges társaik lehetőségeivel.
Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, a 15 éves és
idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében, 10 893 fő
megkérdezésével zajlik
2012. szeptember 15. és október 31. között.

Területi Súlyemelő Minősítő 8. fordulót rendezték meg 2012.08.18.-án
Tégláson. Fölényes Téglási sikert hozott a viadal. Téglás önkormányzatnak
köszönthetően színvonalas, szép környezetben zajlott a verseny.
A Magyar Olimpiai Bizottság által nemrég befejeződött Téglási
edzőtáborozás meghozta eredményét, a fiatal versenyzőknek. Bővebben
erről az eseményről a www.teglasvse.hu oldalon olvashat.
Kézilabda hírek
Téglás-Hajdúszoboszló NKSE mérkőzést 2012.09.01-én 14:00 órai kezdettel játszották lányaink. A nyári felkészülés úgy látszik, hogy jól sikerült, egy
jól összeállt csapat játékát láthattuk. A gárda végig uralta az ellenfelet, nagy
fölénnyel 8 góllal nyertek, így a 60. percben 24-16-os végeredmény állt be.
Jó hír, hogy a csapat négy új téglási lánnyal Gábor Ivettel, Nagy Anettel,
Nagy Nikolettel, Tálas Zitával kiegészülve vág neki a bajnokságnak.
Az újoncok szépen mutatkoztak be első bajnoki mérkőzésükön, Nagy
Nikolett és Gábor Ivett 5-5, míg Nagy Anett 1 góllal járult hozzá a végeredményhez. Részletes beszámoló a meccsről: www.teglasvse.hu oldalon.
Tájékoztatás:
2012.09.13-án 17 órától elkezdődnek a kézilabda utánpótlás edzések a 1015 éves lányoknak. Amennyiben szeretné gyermekét a korosztályának
megfelelő csoportba elvinni, megmérettetni, vagy csak nem találta még meg
a számára megfelelő sportágat, az alábbi elérhetőségen vagy edzésidőben
jelentkezhetnek: Karsai Katalin 06-20/583-6464

Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel:
Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik: havonta
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik:
havonta 2100 példányban,Téglás
város területén.

Sok sikert kívánunk a jelentkezőknek és a résztvevőknek.
Kutyatartók figyelmébe !
2012. 08. 01- jétől hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló módosított Kormány rendelet. Ennek értelmében
2013. január 1-jétől a 4 /négy / hónaposnál idősebb eb csak tartósan megjelölve , azaz chipezve (csipezve) tartható,tehát a fent
említett időpontig valamennyi 4 hónaposnál idősebb kutyát be kell chipeztetni! Ennek betartását a kormányrendelet értelmében a
jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. A chipezés és a regisztráció díja : 3500 Ft. Az állatok jelölése a tartási helyen is elvégezhető.
Bővebb információ a következő telefonszámon kérhető : 06/20-945-5846
Dr. Kecskés Lajos

A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti
időszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdőívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi
részvételi lehetőségeikről, a munkavállalásról, tanulásról, közlekedésről, szórakozásról, társas kapcsolatokról és életkörülményeikről.
A kérdőív vizsgálja azokat az akadályokat, amelyekkel az emberek a
társadalmilag szokásos tevékenységeik során szembesülhetnek.
A válaszadók többségét hordozható számítógép (laptop) segítségével
kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdőíven válaszolhatnak.
A válaszadás önkéntes.
A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.)
előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai célra
használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró módon.
A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek
tájékoztató levelet küldünk.
Központi Statisztikai Hivatal

Súlyemelés

Téglás Városi Képes Újság
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A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a KRÉTAKÖR Egyesület –
mint képző - 2012. augusztus 23. napján 10 órakor a Rendezvényteremben tájékoztatót tartott a
„START” elnevezésű programjáról. A Krétakör Egyesület képviselői az érdeklődőknek bemutatták a
program célját, a program által nyújtott előnyöket és lehetőségeket.
Programrészvevők számára nyújtott szolgáltatások:
Tréningek (motivációs- kommunikációs- konfliktuskezelési, tanulás – technikai – álláskeresési tréningek) csoportos- és egyéni
korrepetálás, 160 órás OKJ-s számítástechnikai oktatás vagy 100 órás munkatapasztalat szerzési lehetőség. A Krétakör Egyesület
célja egy olyan program megvalósítása, amely biztosítja a hátrányos kistérségben élő alacsony foglalkoztatási esélyekkel rendelkező, nem foglalkoztatott emberek munkaerő-piaci (re)integrációját.
A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a résztvevők számára útiköltség térítést és napi 2000 Ft képzésben való részvételi támogatást
tud biztosítani a program. A program féléves, szeptember közepén indul Debrecenben. A helyszínen lehetett jelentkezni a programra. A jelentkezés következő lépése a 2012. szeptember 06-án 9 órától Debrecenben írandó teszt és a személyes elbeszélgetés.
Az esetleges további információkért és jelentkezési lapért felkereshetik a Családsegítő Szolgálat munkatársát (Téglás, Kossuth u.
35.). Az érdeklődők számára lehetőséget nyújt Szolgálatunk egy próbateszt megírására is.

További tájékoztatás: tars@ksh.hu

Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a
hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2012. szeptember 17-18-19-20-25-26-27-28-án éleslövészet kerül
végrehajtásra. A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a vadásztársaság tagjait, 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 helyezve.

FELHÍVÁS
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Amatőr Színtársulata tagfelvételt hirdet a színjátszáshoz kedvet érző felnőtt
lakosság számára. Érdeklődni és jelentkezni a Városi Könyvtárban,
Németi Katalin intézményvezetőnél vagy Horváth Judit
színjátszókör-vezetőnél, illetve az 52/582-323-as vagy a
06-20-968-7444-es telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk társulatunk tagjai közé!

Utánpótlás edzések időpontjai:
Szeptember:
Hétfő: 18:00-18:45 1999-2000-es, 18:45-19:30 1997-98-as korosztály
Csütörtök: 17:00- 18:00 közös edzés Úttörő utcai tornateremben
Október 15-től a következőképpen változnak az edzések
Hétfő: 17:00-17:45 1999-2000-es 17:45-18:30 1997-98-as korosztály
Csütörtök 16:30-18:00 Széchenyi István Középiskola Sportcsarnok Hajdúböszörmény (az utazásról a Téglás VSE gondoskodik)
A 2000 után született gyerekeket is várjuk szeretettel edzéseinkre
Edzők: Kelemen Tímea és Balázs Gergő
Labdarúgás
Mérkőzések eredményei:
2012.08.19. Téglás VSE– Berettyóújfalu
1:1 Ifi: 4-1
2012.08.26. Ebes KKSE- Téglás VSE
8-3 Ifi: 5-2
2012.09.02. Téglás VSE- Hosszúpályi SE 1-3 Ifi:4-2
Következő meccs: 2012. 09.08. HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E- Téglás VSE
Ökölvívó edzések szeptembertől!
Várunk mindenkit szeretettel, aki szeretne önvédelmet tanulni, vagy egyszerűen formában szeretné tartani magát. (lányoknak-fiúknak) Gyerek (11 éves
kortól) és felnőtt oktatás képzett edzővel.
Tagdíj: Gyerek: 18 éves korig 1000 Ft /hónap Felnőtt 2000 Ft/ hónap
Helyszín: Téglás, II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornaterme (Úttörő u. 15.)
További információ, feliratkozás: 06-20-944-7883 Salánki Zoltán edzőnél

Ahol az elegancia lakik
Téglás, Kossuth u.50.
Tel.: 06-30/958-4748

Megemlékezés

Kemecsei Ferenc
halálának 22. évfordulója
alkalmából szeretettel emlékeznek
rá lányai és családjuk.

Értesítés
Értesítjük Tisztelt gázfogyasztóinkat, hogy a MOL
Földgázszállító Zrt. a téglási gázátadó állomásán
TMK karbantartási munkálatokat fog végezni.
Ezért Téglás, Hajdúhadház, Bocskaikert, Újfehértó,
Bököny, Geszteréd, Érpatak településeken

2012. 09. 17-én 08.00 órától 13.00 óráig
A GÁZSZOLGÁLTATÁST SZÜNETELTETJÜK!
Kérjük Tisztelt gázfogyasztóinkat, hogy ezen időszak
alatt a gázmérőjük előtti főcsapot szíveskedjenek zárt
állapotban tartani, a gázszolgáltatás zökkenőmentes
újraindíthatóságának érdekében fogyasztásukat
szüneteltetni!
Az üzemszünettel kapcsolatos rendellenesség esetén:
06 – 80 – 300 – 300-as telefonszámon állunk Tisztelt
ügyfeleink rendelkezésére.
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
Területi Üzemeltetési Egysége Debrecen

Oktatás
Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyam indul
szeptember közepén Hajdúhadházon
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Program-akkreditációkkal rendelkezünk, amelyek minőségi garanciát és Áfa mentességet is
jelentenek. A tanfolyam díja 900 Ft/óra (havi részletfizetés).
Szóbeliző tanulóink 95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett! (Írásbeli 75%)
Intenzív felkészítés a komplex C típusú nyelvvizsgára.
(Vizsgázzon külön bizottságnál szóbeliből+nagyon könnyű DEXAM írásbeliből.)
Válassza Ön is a 18 éves tapasztalattal rendelkező minőségi, akkreditált nyelviskolát!
Jelentkezési határidő 2012. szeptember 11-ig.
Érdeklődni a művelődési házban személyesen vagy a 06-52/384-559 telefonszámon.
vagy a www.nyelv-iskola.eu weboldalon, vagy a hét minden napján 8-19 óráig:
06-20/321-43-54 vagy 06-30/931-8774
Széll és Szert Kft., Püspökladány, Vasút u. 8., 01-0183-05, PL-3915/35, PL-3914/28

