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Hirdetési melléklete
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HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!
Az Országos Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei 06. számú országgyűlési egyéni választókerületben az időközi országgyűlési
választás első fordulóját 2011. október 2. napjára, második fordulóját 2011. október 16. napjára tűzte ki.
A2011. október 2-ra és október 16-ra kitűzött időközi országgyűlési választás naptár szerinti határnapjai
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvényekkel együtt 2011. augusztus 15. és 2011. augusztus 18. között kell
megküldeni a választópolgároknak.
Anévjegyzéket 2011. augusztus 17-től 2011. augusztus 21-ig közszemlére kell tenni.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2011. augusztus 17-től 2011. augusztus 21-én 16.00 óráig
lehet kifogást benyújtani. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda (a
továbbiakban: HVI) vezetőjétől 2011. szeptember 9-én 16.00 óráig kérheti. Igazolást kizárólag a választókerületen belülre – a választás első és
második fordulójára egyaránt – személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2011. szeptember 30-án 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2011. szeptember 27-én megérkezzen a választási irodához. Igazolást – a választás első és második fordulójára is
– legkésőbb 2011. szeptember 30-án 16.00 óráig lehet kiadni. Az illetékes választási iroda vezetője 2011. szeptember 29-én 16.00 óráig – a kiadott
igazolás bevonásával egyidejűleg – kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.
A névjegyzéket 2011. október 1. után lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani. A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2011. szeptember 16-án 16.00 óráig jelentheti be. A helyi közszolgálati
médiaszolgáltatók az egyéni választókerületi jelöltek politikai hirdetéseit 2011. szeptember 14-től 2011. szeptember 29-ig, illetőleg 2011. október
3-tól 2011. október 13-ig legalább egyszer ingyenesen közlik. A helyi közszolgálati médiaszolgáltatók 2011. október 1-jén, illetőleg 2011. október
15-én legalább egyszer ingyenesen közzéteszik a jelölő szervezetek, illetőleg jelöltek által készített politikai hirdetéseket. A választási kampány
2011. október 2-án 00.00 óráig, illetőleg 2011. október 2-án 19.00 órától 2011. október 16-án 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2011. október 2-án 00.00 órától 19.00 óráig, illetőleg 2011. október 16-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos.
Aplakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2011. november 15-ig köteles eltávolítani. Jelöltet ajánlani 2011. szeptember 2-án
16.00 óráig lehet. A jelöltet legkésőbb 2011. szeptember 2-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2011. szeptember 5-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2011. szeptember 8-án 16.00 óráig
kell átadni a választási bizottságnak. A választás 1. fordulójában a külképviseleteken 2011. szeptember 25-én helyi idő szerint 6 és 19 óra között
lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a középeurópai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2011. szeptember 24-én helyi idő szerint 6 és
19 óra között lehet szavazni.
A választás 2. fordulójában a külképviseleteken 2011. október 16-án helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a
külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra
között lehet szavazni.Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2011. október 15-én helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni.
Keserű László
OEVI vezető

OM100573

Nem vettek fel? Ne búsulj!
Vár az Euro Szakiskola és Szakközépiskola,
Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium!
Miért érdemes bennünket választani?
r tanulói jogviszonyban leszel
r helyben nyelvvizsgázhatsz
+ 28 pontért
r diákigazolványt kapsz
r ingyenes szakképesítést szerzel r újra érettségizhetsz további
plusz pontokért
(ha még nincs) ez szakirányú
továbbtanulásnál + 24 pont
r családias a hangulat
r megszerzett kredit pontjaidat
r megújult az iskolaépület
beszámíthatják
EGYÉVES szakképzésünk informatika
szakcsoportokban érettségizetteknek
• Informatikai hálózatépítő és üzemeltető
KÉTÉVES szakképzéseink
• Debreceni Egyetem
Gazdálkodástudományi
és Vidékfejlesztési Kar
• Reklámszervező szakmenedzser

• Gazdálkodási menedzseraszisztens
• Európai Uniós üzleti szakügyintéző
• Projektmenedzser-aszisztens
• Értékpapírpiaci szakügyintéző
Nyíregyházi Főiskola
• Informatikai statisztikus és
gazdasági tervező
• Intézményi kommunikátor

EURO Szakközépiskola

Debrecen (Tócóskert), Angyalföld tér 7.
Telefon: 52/423-472, 30/915-5007, 20/978-6335
www.eurodebrecen.hu
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Iskolakezdési akció az TANSZERVÁSÁR- MÁS ÁR!
10 + 5 % engedmény!
L&L Számítástechnikai Gazdag árukészletünkből biztosan találsz
neked való minőségi iskolaszereket:
-füzeteket, tolltartókat, tornazsákokat, iskolatáskákat,
Szaküzletben
hátizsákokat, írószereket,rajzeszközöket.

Kedvező áron
válogathat
gazdag
árukészletünkből!
Füzetek, írószerek, rajzeszközök
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!
Iskolakezdési utalványt elfogadunk!
Püspökladány, Hanza Üzletház
Maradj diák! Tanulj Okj-s iskolai képzéseinken
nappalin ingyen, rejtett költségek nélkül
Debrecenben, Berettyóújfaluban!
Kiváló eredményű diákjaink munkavállalást segítő
programunkban vehetnek részt. Képzéseink nappali,
esti levelező tagozaton érettségizettek/ diplomások számára:
• Pedagógiai asszisztens
• Idegenvezető
• Pénzügyi és számviteli
• Újságíró
ügyintéző
• Kereskedelmi ügyintéző
Érettségi nélkül is elvégezhető:
• Marketing és
• Irodai asszisztens
reklámügyintéző

Ha felmutatod ezt a hirdetést, a 10% alapkedvezmény
mellé további 5 % engedményt kapsz!
Beiskolázási utalványokat elfogadunk!
15 éves az
Ne feledd, idén is húzhatsz zsákbamacskát!

IRKA-FIRKA!

IRKA-FIRKA
Püspökladány, Bocskai utca 16.
Tel: 54/451-814
Kozmetikus és fodrász képzés
ISKOLARENDSZERBEN és
TANFOLYAM KERETÉBEN,
az iskola saját tanműhelyében.

Drámapedagógia, mozgásművészet
(Euritmia, Bothmer) és
hagyományőrző mesterségek?
Sokoldalú képességfejlesztés
és eredményes érettségi?

Kozmetikus képzés feltétele:érettségi
Fodrász képzés feltétele: 10 osztály.
Nappali tagozatra jelentkezni lehet
22 éves korig.

Mindegyiket megkaphatod,
ha jelentkezel a
Nyíregyházi Waldorf Iskola
bármelyik évfolyamára

KÉPZÉSI IDŐ : 2 ÉV.
Családi pótlék,
diákigazolvány igényelhető.

Kleopátra Középiskola
és Szakiskola
4032 Debrecen, Vezér u. 4/B.
Tel: 54/458-404
06-30/504-9872.

- óvodától a 13. osztályig.
A 2011/12-es tanévre
augusztusban újonnan beiratkozó
tanulók esetében az első tanévben
tandíjmentességet biztosítunk.
Érdeklődni lehet:
Nyíregyháza, Kölcsey u. 8.
Tel.: 06/42 500-870; 06/30 524-43-73;
www.nyiregyhaziwaldorf.hu

Tisztelt Püspökladányiak!
Fogadóóráim az alábbiak szerint
lesznek 2011-ben:
Augusztus hónapban
telefonos egyeztetés után bármelyik
hétköznap 8-15 óráig.

Szeptember 01- november 30-ig

www.okjdebrecen-berettyóújfalu.hu

minden héten kedden 1/2 8-tól 9-ig az
alpolgármesteri irodában.
Tisztelettel:Márkus Gábor
alpolgármester

Tel: 06/30 744 2689, 06/30 322 9413

30/388-29-09

Szeretnél tanulni és családi pótlékot is kapni? Jelentkezz hozzánk!

Lada Niva

SZABÓ-AUTÓ UNIVERZÁL KFT.
PÜSPÖKLADÁNY, DAMJANICH U. 25.

Új és használt
kereskedés
4400 Nyíregyháza, Orosi út 8.

Teljeskörű szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére!
Műszaki vizsgabázis, autószerviz egy helyen.

30 db-os készletről folyamatosan.

GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
PÜSPÖKLADÁNYBAN
Személygépkocsik, LPG, benzin-gáz kettős üzemű járművek,
kisteherautó, motorkerékpár, utánfutó, lakókocsi.

Telefon: 54/451-859;30/234-7399; 70/608-2931
Várjuk szives megrendeléseiket! Tisztelettel :a Kft dolgozói.

Tel: 06/30 99-83-196

Egyedül az országban
új Niva értékesítés
személy- és teherautó kivitelben.
ÁFA visszaigényelhetőséggel.
Árak: személy változat: 3.340.000 Ft
teherautó változat, VTSZ 8704 bruttó ár: 3.080.000 Ft
+140.000 Ft, mely tartalmazza az alvázüreg védelmet,
kerékjáratidobbetét, vonóhorog szerelés,
műszaki vizsgáztatás és névre írásköltségeit.
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Tisztelt Szülők!

Tanévkezdés támogatása

Ezúton szeretnénk megköszönni bizalmukat, mellyel
iskolánkat választották.
Ígéretünkhöz híven tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kálvin Téri
Általános Iskolai Tagintézmény épületében GÓLYATÁBORT
szervezünk a hozzánk beíratott első osztályosoknak.
A foglalkozásokat Dajka Andrea, Tóth Lajosné tanítónők
vezetik augusztus 24-25-26-án délelőtt 9-12 óráig.

Püspökladány Város Önkormányzata azoknak a
püspökladányi tanulóknak, akik nem részesülnek
ingyenes tankönyellátásban, az alábbiak szerint
nyújt segítséget a tankönyvek megvásárlásához:

Az ötödik osztályba lépőknek is lehetőségük lesz ismerkedni a
felső tagozatos tanárokkal, szokásokkal, lehetőségekkel
augusztus 23-24-ig 9-12 óráig. A foglalkozásokat Bordásné
Keserű Zita és Szilágyiné Kiss Judit osztályfőnökök szervezik.
A tartalmas időtöltéshez hozzájárulnak a tantestület más tagjai
is.
Az ötödik osztályos szülők számára szülői értekezletet
tartunk 2011. augusztus 22-én 17 órától az iskola
főépületében.

Pótvizsga időpontjai: 2011. aug.25.-26.
Tankönyvosztás:
Augusztus 22. hétfő 1.-2. évfolyam 13-17 óráig
Augusztus 23. kedd 3.-4.-5. évfolyam 8-12-ig du.. 14-17 óráig
Augusztus 24. szerda 6.-7.-8. évfolyam 8-12-ig du. 14-17 óráig
az iskola pedagógusai

Általános iskolai tanulók részére 1.000 Ft,
középiskolai tanulók részére 3.000.Ft összegű
támogatást utal át az oktatási intézményekbe,
a tankönyv megvásárlásakor az ezzel az összeggel
csökkentett árat kell megfizetni.
Az eljáró középiskolás tanulók iskolalátogatási
igazolás ellenében igényelhetik a támogatást, a
Polgármesteri Hivatal Szociális Gondoskodási
Irodáján.
A felsőoktatkási intézmények nappali tagozatos
hallgatói a halgatói jogviszony igazoláűsával
szintén a Szociális Gondoskodási Irodán
igényelhetnek támogatást, melynek
összege 4.000 Ft.
Kovács Lajos
szociális iroda vezető

Püspökladány Város Önkormányzata nevében a város minden érdeklődő polgárát tisztelettel meghívom
augusztus 20-a - államalapító Szent István és az Új Kenyér Ünnepe – alkalmából
2011. augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepi rendezvényeinkre
9.15 óra Ünnepi Istentisztelet a Református
templomban
16.00 óra Benkő Lilla festőművész önálló
kiállításának megnyitója
Helyszín: Karacs Ferenc Múzeum
18.00 óra Városi ünnepség államalapító Szent
István és az Új Kenyér ünnepén
Helyszín: Szent István emlékmű Római
Katolikus Templom előtti tér
• Himnusz, Vers,
• Ünnepi beszédet mond: Dombi Imréné
polgármester
• Arató dalok a Sárréti Népi Együttes
előadásában
• Az új kenyér megáldása, megszentelése
• Az új kenyeret megáldja: Pella Pál
református lelkész
• Az új kenyeret megszenteli: Lupsa Tamás
római katolikus plébános
• „Tedd szebbé városodat” – városszépítő
verseny eredményhirdetése
• Szózat
21.00 óra TŰZIJÁTÉK
Helyszín: Dorogi Márton Városi Könyvtár és
Művelődési Központ előtti terület

A városi ünnepi rendezvényekhez kapcsolódó
programok:
Augusztus 19. 17.00 óra Virágkarneválra érkező
külföldi csoport fellépése
Helyszín: Bajcsy-Zs. utca
Augusztus 20. VI. Sárréti Hagyományok Napja
Helyszín: Dorogi Márton Városi
Könyvtár és Művelődési Központ környéke
8.00 óra Zenés ébresztő
10.00 óra Gasztronómiai hagyományőrző népi
ételek főzőversenyének kezdete
Délelőtt: Folklór műsor
Délután: Magyar nóta
Főzőverseny eredményhirdetés, díjátadás
Játszóház, kézműves foglalkozások gyermekeknek
Interaktív gyermekműsor előadás Hula-Hoop
Csoport bemutatója
Tüzes show
A nap folyamán vidámpark, ugrálóvár, póni
lovaglás, vattacukor, popcorn, kirakodóvásár,
színpadi műsorok,
bemutatók, arcfestés
Az est folyamán sztárvendég együttes
Dombi Imréné
polgármester
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DR. LUO YONG SHENG
akupunktúrás szakorvos
Folytatja rendelését
a Debrecen,Angyalföld tér 1.
(orvosi rendelők a Profi háta mögött)
Rendelési idő:
kedd-szerda 13-18 óráig,
csütörtök:13-17 óráig.
Fejfájás, bélrendszeri panaszok,
nőgyógyászati problémák,
idegrendszeri panaszok,
diabétesz. stb. kezelése.

Ingyenes állapotfelmérés,
amely pulzusszámmérésből,
nyelvvizsgálatból,
bőrszínvizsgálatból áll.
Tel: 06-70-319-8459.
luoyongsheng9@gmail.com

Dr. José M.C. Rosa

JUNIOR OPTIKA

ideggyógyász főorvos

Szemészet és látszerészet egy helyen!

Magánrendelőmben az ideggyógyászati
és az ér-doppler UH vizsgálat mellett
megindítottam a

TERMO-AKUPRESSZÚRÁS
MASSZÁSÁGY
terápiás szolgáltatást!
Fejfájás,szédülés,látászavar,fülzúgás,
zsibbadások,arc-,gerinc-,derékfájdalom,
idegesség,pánikszerű stb. tünetekkel,
illetve, ha arra kíváncsi, hogy van-e
érelmeszesedése, akkor keressen fel
korszerű rendelőmben.

Debrecen, Blaháné u.7, fsz. 1-2
Bejelentkezés: 06-20/ 285-7128.

LEVIEN Kft. gépkocsijavítás
és szerviz, gumiabroncs
értékesítés és szerelés.
Klímarendszer töltés javítás.
4181 Nádudvar, Béke utca 1/B.
Tel: 06-30/261-6872
e-mail:www.levien.hu
Debrecen belvárosában,
a Debreceni Egyetem
Műszaki Kara mellett
épülő társasházban
lakások, garázsok eladók!

Hajdúház Kft.

www.ladanytv.hu

Tel:52/415-693, +36-30/399-6160

www.hajduhaz.hu

Dr. PÓLIK TERÉZ
Szemész szakorvos
-Gyermek és felnőtt szembetegek
vizsgálata
-Szemüveg- és kontaktlencserendelés és árusítás
Db. Géresi u.9, tel: 52/ 324-341.
Rendelési idő:
kedd és csütörtök :18.00-20.00
szombat: 8.00-12.00.
Szemüvegfelírás előjegyzés alapján:
Debrecen

-Csapó u.37, tel:52/ 420-223
-Batthyány u.11/D, tel:52/537-162.

BÚTOR, SZŐNYEG, PVC,

KARNIS, TAPÉTA 800 m2 -en

Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es főút mellett, a benzinkút mögött)
Szekrénysorok
Konyha- és tálalószekrények
Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak
Franciaágyak, heverők, fotelek
Kisbútorok
Étkezőasztalok, székek
Padló és szegett szőnyegek
PVC
Karnisok, tapéták
Bio és normál matracok

Szõnyegszegés

4.

Hitellehetőség,
ügyintézés
az üzletben!

Akció
minden
héten!

Kedvezményes házhozszállítás

Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 • Telefon:54/450-152

www.butoralfa.hu • grosso@butoralfa.hu

AUTÓBONTÁS!

DR. TIMKÓ TAMÁS
Klinikai onkológus, UH diagnoszta,
szülészet-nőgyógyászat szakorvosa

Debrecen, Petőfi tér 10.
(vasútállomás melletti
toronyház mögött)

Trabantért: 7.000 Ft,
nagyobb autóért
12.000 Ft-ot fizetünk.

Rendelési idő:
hétfőtől-csütörtökig : 14-18 óráig
Bejelentkezés: (06-30)99-80-720

Nem kell fizetnie a
kiszállási, a bontási,
átvételi, szállítási és
ügyintézési díjat sem.

• Onkológiai, nőgyógyászati
emlőbetegségek vizsgálata,
kezelése, tanácsadás
• Komplex rákszűrés
• HPV és Chlamydia-szűrés
• UH vizsgálatok, UH vezérelt
mintavétel

(:06-30/621-5281

BÁRDI AUTÓ
GYORSSZERVIZ
www.servicedepo.hu
-karosszériajavítás
-autószerelés
-autódiagnosztika
-gumiszerelés
Tel:+36-30/319-9791
Hajdúszoboszló,
MOL benzinkút mellett

Szereltesse autóját
minőségi alkatrészekkel
és kiváló kiszolgálással

a TÓTH-JUHÁSZ
SZERVÍZ Kft.-nél
Püspökladány,
Rákóczi u. 26-28.
Tel: 06-20/261-0543
06-70/361-9536

Ortopéd cipőkészítés
Egyedi méret után
rövid határidőre

Ingyenes ortopéd
szakorvosi rendelés
időpont egyeztetéssel:
hétfő 11.30-tól 12.30-ig
szerda:12.30-tól 13.30.-ig
csütörtök: 14.00-től 15.00-ig
Debrecen,Mester u. 4.
Tel:52/436-581
mobil:06-30-9357-513

KONTÉNERES
TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS
(Gépi rakodással, rövid határidővel)

Federics László
Tel.: 20/483-9575
54/452-000

Bármilyen földmunkát,
ömlesztett áruk gépi rakodását
szolid áron vállalom.
Földmunkák esetében
díjtalan felmérést végzek.
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50 ÉV TAPASZTALAT!
KIVÁLÓ MINŐSÉG!
Kínálatunk:
- 1-2-3 és 5 kg-os házi jellegű,
kovászos kenyér,
-teljes kiőrlésű (graham) kenyér,
-tökmagos és rozskenyér.
Várjuk magánszemélyek és
viszonteladók érdeklődését.

Elérhetőségünk:
Báránd, Béke utca 6.
Tel.:(54)466-051
(30)856-1939,
(30)446-3707

SZILÁGYI BÉLA vállalkozó

TETŐFEDÉS
SZIGETELÉS
BÁDOGOZÁS.
4150 Püspökladány, Dembinszky u. 5.
Tel: 54-453-051, 06-70-311-2638.
szilagyibadogos@freemail.hu
CSEMPECENTRUM
Püspökladány,
Bocskai u. 6.
(Földhivatallal szemben)

Ajánlata:
- Fal- és padlóburkoló lapok
széles választéka
(már 1.290 Ft-tól)
(Fürdőszobai, konyhai, külés beltéri)
- Fürdőszobabútorok
(10 % kedvezménnyel +
ajándék csapteleppel)
- fürdőszobai kiegészítők
- csemperagasztók, fugázók,
élvédők
- zuhanykabinok ,
AKCIÓS kádak
- burkolókövek
(Solhofeni, horváth, stb.)

Nézzen be hozzánk,
ez nem kerül pénzébe!
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ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK:
-a Polgármesteri Hivatallal szemben és
-kétszintes üzlethelyiség a Hanza üzletházban.
Érdeklődni a 06-70/318-0329 telefonszámon.

6.
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Tájékoztató a lakosságnak
energiahatékonysági pályázat
megjelenéséről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, társasházakat,
lakásszövetkezeteket, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium meghirdette az ÚJ Széchenyi Terv Zöld
Beruházási Rendszer

„Mi otthonunk felújítási és új otthon építési
alprogram”

pályázati felhívást.
Ennek keretében lehetőségük van pályázat benyújtására
az 1992. év előtt épült házak esetében vagy új építés
esetén 40-50%-os támogatást igényelni az alábbi
támogatható tevékenységekre:
- Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező
cseréje, beépítése
- Homlokzatok és födémek hőszigetelése
- Meglévő, hagyományos energiaforrással működtetett
fűtési és használati melegvíz rendszerek
felújítása, korszerűsítése
- Megújuló energiafelhasználás növelése, megújuló
energiaforrások alkalmazása

A támogatás vissza nem térítendő, utólagos
finanszírozású!!
A Pályázatot 2011. augusztus 15. – október 30.
között lehet benyújtani.
A Pályázatról és annak feltételeiről bővebben tájékozódhatnak
a www.energiakozpont.hu oldalon a Hazai pályázatok
menüpont alatt.
Sikeres pályázást kívánunk Önöknek!
Püspökladány Város Önkormányzata

Hírek
PÜSPÖKLADÁNYI

ISSN:0866-1375

Püspökladányi Önkormányzati
Képviselői Fogadóórák
1.vk. DOMBI IMRÉNÉ
2011. augusztus 15. hétfő 16 óra
Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terem

4.vk. SZABÓ ATTILÁNÉ
CSONTOS ERZSÉBET
2011. augusztus 24. Szerda 16-17 óra között
Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terem

6.vk. TÓTH LÁSZLÓ
2011. augusztus 15. hétfő 15.30-16.30 óra között
Petritelepi Iskola

7.vk. PETŐNÉ PAPP MARGIT
2011. augusztus 26. péntek 17 óra
Petritelepi Iskola

8.vk. KISS ZSIGMOND
2011. augusztus 22. hétfő 15-16 óráig
Polgármesteri Hivatal Alpolgármesteri iroda
2011. augusztus 22. hétfő 16 óra
Újtelepi Idősek Otthona

Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Főszerkesztő : D. Sári Andrea
Szerkesztőség : 4150 Püspökladány, Petőfi u. 5-7. Tel : 54/514-171 email:ladanyihirek@freemail.hu
Megjelenik 10.000 példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

