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Kedves Téglási Lakosok!
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével és egy-egy pillanatra megállunk,
számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük azokat a pillanatokat, melyek örömet és
boldogságot okoztak és könnyek szöktek a szemünkbe. Ezeket az élményeket, a jót és a
rosszat egyaránt elraktározzuk a lelkünkbe és ezekből merítünk erőt az elkövetkező új év
napjaira, hónapjaira. Úgy gondolom az az igazi ember, aki nemcsak saját magáért él, de
igazi harmóniát tud teremteni belső világában, családjában, környezetében – s mindezt
kisugározza családtagjai, barátai és munkatársai felé is. Ahol harmónia és béke van, ott
lehet igazán érzelmi közösséget teremteni. Törekedjünk arra, hogy egész életünkben tudjunk adni, őszintén, tiszta
szívből és önzetlenül. Az advent napjaiban gondoljunk azokra, akiknek ezekben a pillanatokban nem jut ajándékra,
otthonra, családra, szeretetre és csak vágyakoznak a meghitt karácsonyra. Gondoljunk az idős emberekre, azokra,
akik egyedül élnek és senki nem nyit ajtót rájuk. Mi legyünk a remény számukra, hogy érdemes élni, mert van, aki
gondoskodik rólunk. Önkormányzatunk a napokban 500 fő 70 éven felüli lakos részére adott át ajándékcsomagot és
átmeneti segélyben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban is részesítettünk nehéz sorsú családokat.
Affalterbadh-i testvérvárosunk jóvoltából játékokat osztottunk Ezüstcsengő rendezvényünkön résztvevő valamennyi
gyermeknek. Az óvodában és a Családsegítő Szolgálaton keresztül hátrányos helyzetű gyerekekhez juttattuk el a
német gyerekek által összegyűjtött ajándékokat.
Kívánom, hogy a karácsony bensőséges érzése töltsön el minden téglási családot!
Minden téglási lakosnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag karácsonyi ünnepet!
Kívánom, hogy a 2014-es esztendőben is a szeretet, az összefogás és a felelősségérzet jellemezze mindennapjainkat.
Boldog új évet kívánok Magam és a Képviselő-testület nevében minden Téglás Városában élő embernek.
Czibere Béla polgármester

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
tájékoztatja a lakosságot, hogy az év végi ünnepnapokra tekintettel nyitvatartása
és ügyfélfogadása az alábbiak szerint változik:
2013. DECEMBER 21-től 2014. JANUÁR 1-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA LESZ.
SÜRGŐS, HALASZTÁST NEM TŰRŐ ÜGYEKBEN TELEFONOS
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT BIZTOSÍTUNK AZ ALÁBBI NAPOKON:
2013. DECEMBER 21. (SZOMBAT)
2013. DECEMBER 23. (HÉTFŐ)
2013. DECEMBER 30. (HÉTFŐ)
2013. DECEMBER 31. (KEDD)
2014. JANUÁR 2-TŐL (CSÜTÖRTÖKTŐL) A MEGSZOKOTT
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND SZERINT ÁLLUNK A LAKOSSÁG
RENDELKEZÉSÉRE.

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
Kívánnak minden téglási lakosnak:
Czibere Béla polgármester és Vatai Imréné címzetes főjegyző, továbbá
a hivatal valamennyi dolgozója

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Értesítés éleslövészetről

Megérkeztek a „láthatatlan angyalok” adományai a Családsegítő Szolgálathoz

Az V. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2014. január 27-28-9-30-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 helyezve.
Karácsonyi teadélután
December 16-án zsúfolásig megtelt a Városi Mozi nézőtere és előtere a Karácsonyi teadélután rendezvényen. A megjelenteket Czibere Béla polgármester köszöntötte és megosztotta ünnepi gondolatait a
közönséggel. Elmondta hogy: „Az ünnep hangulatában még jobban figyelünk a másik emberre és arra
gondolunk, milyen segítséget nyújthatunk számára. E gondolat vezényelt bennünket, azon döntésünk előtt
is, hogy 500 fő 70 éven felüli téglási idős ember számára adunk karácsonyi ajándékcsomagot
1 millió Ft értékben. Arról is döntöttünk, hogy 400 ezer Ft-ból átmeneti segélyben, illetve rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesítünk nehézsorsú családokat …”
Polgármester Úr arról is beszélt, hogy a karácsony az összetartozás ünnepe és ekkor mutatkozik meg
igazán felelősségérzetünk családunk és szűkebb-tágabb környezetünk iránt.
Szép ünnepet kívánt a jelenlévőknek és a település valamennyi lakosának.
Az ünnepi műsor az Ezüst-Alkony Népdalkör irodalmi előadásával kezdődött, mely a szeretetről szólt.
Nagy költők és gondolkodók örök érvényű gondolatait tolmácsolták és osztották meg a
teadélután résztvevőivel. A Bárczay Anna Városi Óvoda Katica csoportja és a Zene Ovi angol és magyar
karácsonyi dalok előadásával csalt könnyeket a szülők, nagyszülők és minden jelenlévő szemébe.
A II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos tanulói
Hópelyhek karácsonyi ajándéka címmel színpadi feldolgozást adtak elő. Emlékezetes pillanatokat szerzett
a hópelyhek tánca, az énekkar és minden közreműködő gyermek.
Az estét a Bárczay Anna Városi Óvoda óvodapedagógusaiból álló énekkar és egy általuk előadott
árnyjáték zárta. A produkció nagyon különleges és emlékezetes ünnepi pillanatokat adott és varázsolta el
a jelenlévő gyerekeket, szülőket, nagyszülőket és az érdeklődőket.
ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Téglás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2013. december 26-án (csütörtök) a
hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2013. december 29-én vasárnap történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat december elején, a karácsonyra való készülődés
jegyében meghirdette a „Legyen Ön is láthatatlan angyal!”
elnevezésű akcióját. A célunk az volt, hogy bárki névtelenül
támogathassa a településünkön nehezebb körülmények között
élő gyermekek, a rászoruló családok gondtalan
karácsonyát. Kértük a lakosságot, az intézményeket, a
vállalkozókat, boltokat, hogyha lehetőségük van rá, hozzanak
tartós élelmiszereket, jó állapotú mesekönyveket, játékokat,
tisztító- és tisztálkodási szereket, édességeket a szolgálathoz, melyeket aztán eljuttatunk az érintettekhez. Minden kis felajánlással hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Tégláson élő összes gyermek boldogan
ünnepelhessen karácsonykor a családja körében.
Bíztunk az emberek együttérzésében, szolidaritásában, segíteni akarásában. És nem csalódtunk!
Örömmel tájékoztatjuk Téglás város polgárait, hogy az adományokból 50 családnak tudtunk
összeállítani kb.2000,-Ft értékben élelmiszercsomagot. A „láthatatlan angyalok” megelégedettséggel
nyugtázhatják, hogy jó helyre kerültek az adományaik, az ő jószándékuk révén is kicsit könnyebb lett
az élete ennek az 50 családnak, nem kell azt számolgatniuk, lesz - e elegendő étel az asztalukon.
A karácsonyban az igazi érték a meghittség és az, hogy megállunk a rohanásból és szeretteinkkel
foglalkozunk. A legfontosabb, hogy vidámságban, békében együtt tudjon lenni a család ilyenkor
(és ne csak ilyenkor) és legyen egészség ahhoz, hogy felhőtlenül tudjunk örülni az ünnepnek!
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak
minden téglási lakosnak!

Műfüves futballpálya
Nagy örömünkre az idén novemberben átadásra került a
Műfüves labdarúgó pálya, melyet a Magyar Labdarúgó
Szövetség pályázatának keretében valósítottunk meg,
melyhez az önerő támogatás biztosításához a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy is segítséget
nyújtott.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
ÉRTESÍTÉS

Óvó nénik az iskolában

Értesítjük Téglás Tisztelt lakosságát, hogy a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés 2014-es
évben is folytatódik. Az első gyűjtési alkalommal bármilyen típusú (lehetőleg átlátszó műanyag) zsákban
ki lehet rakni a szelektíven gyűjtött hulladékot. Nem szükséges a Szolgáltató által korábban rendelkezésre
bocsátott HHG Kft. feliratos zsákot használni.

Az Óvoda- Iskola átmenet program keretén belül az óvó
nénik meglátogatták a volt óvodásaikat. A gyerekek nagy
izgalommal várták a meghívott vendégeinket, akik
bepillantást nyerhettek, hogy volt tanítványaik, hogyan
boldogulnak a betűk és a számok birodalmában.

2014. évi zsákos szelektív hulladékgyűjtési időpontok Tégláson:
2014. január 02.
2014. február 13.
2014. március 27.
2014. május 08.
2014. június 19.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft www.hhgkft.hu
MADÁRKARÁCSONY
Az idén is megszerveztük a madarak Karácsonyát. Az osztályok előzetes feladatként madáreleséget gyűjtöttek,
amit minden évben eljuttatunk az erdészet munkatársainak.
2013. december 11-én délután második, harmadik és negyedik osztályos tanulókkal indultunk a gyári erdőbe, ahol
Pató Miklós erdész bácsi várt minket.
A szép időre való tekintettel tettünk egy kellemes erdei sétát. Ellátogattunk egy vadetetőhöz, ahol Miklós bácsi egy
nagyon színvonalas előadást tartott nekünk a téli madáretetés fontosságáról. Gyönyörű színes tablókon mutatta be,
hogy milyen egy jó madáretető illetve megtudhattuk azt is, hogy milyen kismadarak látogatják az etetőket.
Az érdeklődő gyerekek madárlexikonokat és emlőshatározót is nézegethettek, valamint egy vadászathoz használatos
látcsövet is kipróbálhattak.
Ezen a délutánon nemcsak mi vittünk ajándékot a kismadaraknak, hanem kaptunk is; sok-sok hasznos információt,
tudást na és egy kis édességet az erdészet jóvoltából.
Ezúton is köszönjük a hajdúhadházi Erdészetnek és nem utolsó sorban Miklós bácsinak a segítséget!
Varga Attiláné Editke néni és Szabóné Czibere Jutka néni

Jó hangulatú, színes, változatos órákon minden kisdiák
igyekezett megmutatni tudásának legjavát.
A tanítási órák végén minden osztály ajándékkal
kedveskedett az óvó nénijének. 1.a, 1.b, 1.c

Megújul a Degenfeld-kastély
A Degenfeld kastély tulajdonosai pályázati támogatásból
megkezdték a kastély felújítását. Már látható az épület
külsejének megújulása. A továbbiakban folytatódik a földszinti rész, és a park rekonstrukciója.

VÁROSI HÍREK
Térkő-gyártás

Sport hírek

A „START Mintaprogram Egyéb értékteremtő
program” keretében térkő-gyártással is foglalkoztunk.
Eddig 700 m2 térkövet 1700 db szegélykő, 630 m2
Járdalapot gyártottunk le.
Elkészült a rendezvényterem előtti terület burkolása, a
Szociális Gondozási Központ udvarának burkolása,
valamint a Petőfi, Domb, Úttörő utcákban vízelvezető
árkok kikövezése is.

Súlyemelés
Hajdu Zrt. Kupa nemzetközi kiemelt országos versenyt rendeztek
Tégláson 2013.12.14-én. Magyar válogatottak mellett Ukrajna válogatottja is dobogóra léptek, Olimpikonok, VB, EB, helyezettek. 15 egyesület
küzdött a fődíjért, egy automata mosógépért, amit végül nagy csatában a
szegedi Nagy Péter nyert meg 396,7 ponttal, megelőzve az Ukrán Rohach
Ivant, aki 394,6 pontot gyűjtött össze. Harmadik helyezett Gyurkovics
Ferenc pécsi versenyző lett 383,9 ponttal. A verseny fő védnöke Novotni
István HAJDU ZRT. Vezérigazgatója volt. A versenyt Czibere Béla,
Téglás Város Polgármestere nyitotta meg. A viadalt megtekintette Dobos
Imre Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke is. Országos csúcs is született
Serdülő 62 kg szakításban Horváth Attila Koppány SE személyében.
Csapatbajnokság végeredménye:
1./ Ukrajna
2./ Tiger SFSE
3./ Téglás Hajdu Ipari VSE
A versenyen induló egyesületek:
Ukrajna,Tiger SFSE, Rekard SE, MAFC, SEDE, NyVSC, Biharnagybajom
SE, Ózdi SC, Koppány SE, Téglás Hajdu ipari VSE,
Békési TE, Debrecen SFC, Pécsi SE, Szegedi Lelk.
Téglási egyéni aranyérmesek:
Serdülő Leány:
53 kg 1. hely Tóth Anna Téglás Hajdu Ipari VSE

Serdülő Fiú:
69 kg 1. hely Brázda Rudolf Téglás Hajdu ipari VSE
+85 kg 1. hely Bilák Bence Téglás Hajdu ipari VSE
Jujnior Férfi:
69 kg 1. hely Törő András
Téglás Hajdu Ipari VSE
77 kg 1. hely Antal Sándor Téglás Hajdu ipari VSE
Kézilabda
2013.12.01-én zajlott a gyerekbajnokság 1. fordulója, a lány, U14-es
korosztály számára, amit a Téglás
VSE
kézilabda szakosztálya
szerevezett Hajdúböszörményben.
E napon Karcag, Debrecen,
Berettyóújfalu és Téglás csapatok
lányai mérték össze tudásukat.
Három mérkőzést játszottak a
lányaink. Elsőként a Debreceni
SC-SI 2 csapatával játszottak, ami rendkívül erős ellenfélnek bizonyult, a
cívisvárosiak 27- 4-re győztek. Második mérkőzésüket a Karcagi Lányokkal játszották, ahol növendékeink 21-15-ös győzelmet arattak. A harmadik
mérkőzés a Berettyóújfalu– Téglás volt, mely 29-17-es végeredménnyel
zárult. A következő forduló 2013.12.21-én Balmazújvároson lesz, ahol
Kunhegyes, Balmazújváros és Debrecen csapataival mérkőznek a lányok.
Sok sikert kívánunk a csapatnak!.

Kirándulás Debrecenben
Megszokhattuk már, hogy a különféle hazai v. nemzetközi szervezetek egy-egy évet valamilyen fontos témának
szenteltek és a rendezvények sokféleségével próbálják az emberekben elmélyíteni a legfontosabb gondolatokat, a
téma legfontosabb üzenetét.
Így van ez a katolikus egyházban, ahol még néhány nap és lezárul a Hit Éve. Összegzések készülnek arról, hogy
milyen rendezvények, templomi v. azon kívüli szervezések próbálták az egyház tagjaiban azt a hitet elmélyíteni,
amely elengedhetetlenül fontos az ember üdvösségre jutása szempontjából.
A hit -miként írja Szent Pál, a hallásból fakad. A hitünk krisztocentrikus, ami nem mást jelent, mint azt, hogy a
feltámadt Krisztusban hiszünk. Abban, aki meghalt értünk a Golgota keresztjén.
Mindaz, aki hall az evangéliumok szavain keresztül Jézus Krisztusról, az utána nem tehet úgy, mintha soha sem
hallott volna még róla. Az Úr Jézus a nagy missziós parancs kimondásakor elmondta az apostoloknak, hogy
"menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Kereszteljétek meg őket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik."
Tehát ebből is érzékelhetjük, hogy az egyház minden nép számára akarta és akarja most is elvinni Jézus üzenetét.
A megkeresztelt embereknek nem kevesebb és nem másabb a feladata, minthogy elkezdjék egyre tudatosabban
megélni azt a missziós lelkületet, amelyet a pap minden mise végén így mond: "A szentmise véget ért, menjetek
békével." (Ite missa est = itt a misszió kezdete). A szentmisében megerősödött hívő lélek fel kell, hogy bátorodjék
arra, hogy a templomból kijövet a családjában, az iskolában és a munkahelyen éppúgy mint a társadalom más
színhelyén (közélet, kultúra) is tanúságot tegyen a feltámadt Krisztusról.
Egyházközségünk tagjai közül sokan a végéhez közeledő Hit Évében tovább erősödtek hitükben, elköteleződésükben, egyházhoz való hűségükben. A feladatuk az, hogy továbbra is becsületes, tisztességes helytállással tegyenek
szavaikkal és tetteikkel tanúságot arról, aki meghívott bennünket, hogy örök életünk legyen.
Kívánom, hogy a Hit Éve elmúltával még nagyobb buzgósággal és elköteleződéssel legyenek olyan hívek, idősek
és fiatalok, nők és férfiak, akik fontosnak érzik és tartják a templom, a hívek lelki központjának megszépülését, a
hit szépségének és gazdagságának továbbadását egyaránt.
Juhász Imre plébános

Olvasni jó!
A téglási Városi Könyvtár idén 10. alkalommal hirdette meg alsó- és felső
tagozatos gyermekek részére összeállított „Olvasni jó!” című irodalmi
pályázatát, melynek feladatait minden évben azzal a szándékkal tesszük
közzé, hogy magyar írók, költők életét, alkotásait mutassuk be.
2013-ban Weöres Sándor költő születésének 100., valamint Gárdonyi Géza
író születésének 150. évfordulójára emlékeztünk, és hívtuk játékos versengésre a résztvevő csapatokat.
Ahogyan eddig minden évben, most is sokan kaptak kedvet az olvasáshoz, a
feladatok, rejtvények megoldásához, a történetek folytatásához, az élmények
lerajzolásához, miközben észrevétlenül is a könyvtár lelkes használóivá, rendszeres látogatóivá váltak. Erről tanúskodik a 27 alsós, illetve 13 felsős diák
részvétele, akiknek kreatív, szép megoldásait értékes könyvekkel, a rendezvényt támogató debreceni Líra Könyvesbolt vásárlási utalványaival, valamint
az Alföld Gyermekszínpad színvonalas mese-előadásával jutalmaztuk.
A könyvtár az alsó tagozatos gyerekeket a rajzaikból összeállított 2014. évi
színes, hangulatos falinaptárral is megajándékozta. Az okleveleket,
emléklapokat Czibere Béla polgármester adta át.
Reméljük, hogy a 2013. dec. 13.-a délutánján a Városi Könyvtárban
megrendezésre kerülő díjkiosztó ünnepséget minden jelenlévő számára életre
szóló irodalmi élménnyé, kellemes emlékké varázsoltuk, és…
Díjazottak / felső tagozat:
I. Gábor Zsuzsa Rebeka, Kapusi Anna / 8.b.

2013. December 4.-én délután a Pindúr
Pandúr csapat tagjaival kirándultunk
Debrecenbe. Ismerkedtünk a nagyvárosi
tömegközlekedési eszközökkel és a gyalogos
közlekedés szabályaival. Természetesen a
Kossuth téren álló fenyőfát is megcsodáltuk.
Bekukkantottunk a Mikulás házába és
sétáltunk a vásárban is. Köszönjük Nagyné
Kemecsei Editnek, hogy elkísért bennünket.
Nagyon jól éreztük magunkat!

Varga Atilláné

Szatmárnémetiben jártunk
A Megyei Tanács Művészeti Galériájában megrendezett
kiállítás keretében nyitották meg a Szatmárnémeti Művészeti
Iskola Hete elnevezésű rendezvénysorozatot 2013. november
19-én Szatmárnémetiben. A kiállításon a Szatmári Művészeti
Iskola és iskolánk képzőművészeti tanszakos tanulóinak
alkotásai tekinthetőek meg. Zenei tanszakos tanulóink felléptek az ünnepi műsorban.
Az ünnepségen iskolánkat Sopronyi Éva, Kovácsné Lőrincz
Judit, Varga Miklós, Hotzi Péter tanárok, valamint Rákóczi
Anett, Sigér Tímea és Pénzeli Attila zenei tanszakos tanulók
képviselték.

II. Kása Attila / 7.c.
III. Szilágyi Imola, Tóth Bettina,
Nagy Anna, Sipos Dóra / 7.c.
Díjazottak / alsó tagozat:
I. Hadházi Péter, Kállai Richárd,
Kiss János, Papp Rebeka Molli / 4a.
II. Dobrán Csenge, Rezes Dorka,
Kapási Franciska / 3.b.
III. Bacskó Fruzsina / 3.c.
Legjobb fogalmazás kat.:
Bacskó Fruzsina / 3.c.
Hadházi Péter, Kállai Richárd, Kiss János, Papp Rebeka Molli / 4a.
Legjobb rajz kat.:
Hadházi Péter, Kállai Richárd, Kiss János, Papp Rebeka Molli / 4a.
Dobrán Csenge, Rezes Dorka, Kapási Franciska / 3.b.
Nagy Boglárka, Nemes Flóra, Szabó Kinga / 3.b.

Karácsonyi támogatás
2013 december 16-17-én 500 fő 70 éven
felüli Téglási lakos részére 2000 Ft értékű
élelmiszer csomagot adtunk át.
150 többgyermekes rászoruló család
kapott szintén december első napjaiban
3000 Ft értékű vásárlási utalványt a
segélykeretből.

A Városi Önkormányzat önerőből
kezdte meg a Városháza felújítását.

Legszebb külalak:
Bacskó Fruzsina / 3.c.
Külön köszönet a II. Rákóczi Ferenc Baptista Ált. és Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógusainak.
Szeretettel gratulálunk és minden gyermek, - valamint felnőtt Olvasónknak
békés, áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendőt kívánunk!
A könyvtár munkatársai

Versmondó verseny
2013. november 23-án, ebben a tanévben már második alkalommal mentünk Hajdúhadházra a Csokonai Művelődési
Házba, ahol járási versmondó versenyen vettünk részt. Ennek a témája a család volt. A sok ügyes gyerek előadásában
gyönyörű műveket hallgathattunk meg.
A téglási gyerekek ezen a napon is nagyon ügyesek voltak.
1. OSZTÁLYOSOK: I. HELY DUDÁS IMRE 1.B
2. OSZTÁLYOSOK: II. HELY ÖLVETI SÁRA 2. C
KÜLÖNDÍJ: JUHÁSZ ANDRÁS 2.D DEZSŐ MÁTÉ 2.A
3. OSZTÁLYOSOK:
II. HELY NAGY NURJANNAH NELLY 3. C
III: HELY MOLNÁR PETRA 3. A
KÜLÖNDÍJ : OFRA DOMONIKA 3.B SZOKODI GERGŐ 3.A
4. OSZTÁLYOSOK: I. HELY MOLNÁR PANNA 4.B
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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

Tégláson 3 db nagy bálás lucerna és 3 db nagy bálás széna eladó.
Érdeklődni a 06-30/611-3083-as telefonszámon lehet.

A HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. Téglás targoncavezető jogosítvánnyal rendelkező
munkavállalót keres GYALOGKÍSÉRETŰ targoncavezető munkakörbe 3 műszakos
munkarendbe, 2014. januári munkakezdéssel.
Jelentkezését, önéletrajzát 2014. január 10.-éig az alábbi címekre várjuk:
HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. 4243 Téglás, 135/32 hrsz
vegh.sandorne@hajduautort.hu
Érdeklődni: személyesen a cég telephelyén, vagy telefonon Végh Sándorné HR
munkatársnál. Telefon: 52/582-897.

Szerkesztő: Karsai Katalin
Hirdetésfelvétel:Téglás,Malom u.2/a
Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város területén.

A COM 2 Bt. minden munkatársa
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog
Új Évet Kíván minden Kedves Olvasójának !

