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Tisztelt Lakosság!

okmányiroda és az óvoda előtt. Az eszközbeszerzés keretében kihe-

Az ÉAOP-3.1.2/A számú, „Önkormányzati utak
fejlesztése”

című

konstrukció

keretében

benyújtott „Téglás belterületén az Alkotmány
utca-Kossuth utca gyűjtőút felújítása” című
pályázatunkat
Nemzeti

támogatásban

Fejlesztési

részesítette

Ügynökség

a

Irányító

Hatósága. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg. A Támogatási Szerződés alapján, Téglás Városi Önkormányzatot, mint Kedvezményezettet az Európai Unió és a Magyar
Állam 320.859.071 Forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az érintett útszakasz rekonstrukciójának része a teljes útburkolat felújítása, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése,

új

buszmegálló helyek kialakítása, illetve a meglévők felújítása.

lyezésre

kerülnek

utcabútorok

(padok,

szemétgyűjtők).

A munkálatokkal érintett útszakaszon füvesítés, és fák telepítése
színesíti majd a látképet. Az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0002 azonosító
számú, „Téglás belterületén az Alkotmány utca -

Kossuth utca

gyűjtőút felújítása” tárgyú pályázatunk keretében 2011. július 15-én

Téglás belterületén az Alkotmány utca- Kossuth
utca gyűjtőút felújítása.
Nyitórendezvény

lefolytatott munkaterület átadást követően a kivitelező D-Transz Kft.
(4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) elkezdte a nevezett utcák felújításának
építési munkáit. A kivitelezés előreláthatóan 2011. szeptember
végéig fog tartani. Az igen szűkös határidő miatt a Vállalkozó a munkákat folyamatosan kívánja végezni, tájékoztatásuk szerint hétvégeken is. Az építési munkálatok során az egész útszakaszon forgalomkorlátozásokra, fennakadásokra kell számítani.
A kellemetlenségekért elnézésüket és türelmüket kérem.

Czibere Béla polgármester

A fentieken túl új gyalogos átkelőhelyek valósulhatnak meg a

Tisztelettel meghívjuk a 2011. augusztus 17-én
szerdán 17 órától tartandó sajtótájékoztatóval
egybekötött projektnyitó rendezvényre.
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal (4243, Téglás, Kossuth u. 61.)
A projekt megvalósulásának időszaka:
2011.április 29- december 31.
Kedvezményezett:
Téglás Város Önkormányzata
(4243, Téglás, Kossuth u. 61.)
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege: 320 859 071 Ft

Kossuth-Liget-Iskola utca kereszteződésében, valamint az óvoda
előtt. A tervek alapján várakozó sávokat alakítunk ki a posta,

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Meghívó

Felhívás-III. Gulyás Fesztivál

Téglás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala tisztelettel hívja településünk
valamennyi polgárát a magyar államalapítás és
Szent István király tiszteletére rendezett városi
ünnepségre

Téglás Város Önkormányzata
2011. szeptember 10-én rendezi meg a
III. Téglási Gulyás Fesztivált.
Szeretettel várjuk a főzni vágyó családokat, baráti
társaságokat, civil szervezeteket.

2011. augusztus 18-án (csütörtökön)
1800 órára a Városi Moziba.
Ünnepi beszédet mond:
Czibere Béla polgármester
Településünk egyházi vezetői megáldják és
megszentelik az új kenyeret
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a debreceni 42. Virágkarneválra érkezett
Venezuelai tánccsoport:
a „Fundación Casa del Caribe Aragua”
Ezüst -Alkony népdalkör
Czibere Béla
polgármester

Vatai Imréné
címzetes főjegyző

Tájékoztatás áramszünetről
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2011. augusztus 24-én, 8.00 órától várhatóan 15.30. óráig
Téglás településen :
a Kossuth u. 132. sz.-182. számig és a 129. sz. – 171. számig,
a Bóti u. 1. sz−19. számig és a 2. sz. – 10. számig

áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat.
www.eon-tiszantul.com
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Értesítés
Értesítem és tájékoztatom leendő óvodásaink szüleit, hogy
óvodakezdés előtti „0” szülői értekezlet lesz, melynek
helyszíne a Bárczay Anna Városi Óvoda Aulája
Ideje: 2011. augusztus 25-én(csütörtök) 16 30 óra
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Szabó Mónika óvodavezető,
az óvoda óvodapedagógusai és dadusai

Jelentkezni és nevezni:
2011. szeptember 7-én (szerda) délután 16.00-ig
a Polgármesteri Hivatalban, Szentpéteriné Zeller
Edit vezető főtanácsos asszonynál lehet.
A jelentkezési lap letölthető a
www.teglas.hu oldalról.

„Tiszta Virágos Városért”
Téglás Város Önkormányzata és a Bek Pál Kertbarátkör
Egyesület által szervezett „Tiszta Virágos Városért”
elnevezésű akciója a 2. fordulójához
érkezett.

A második fordulóra, és egyben
a kertlátogatásra 2011. augusztus
26-án kerül sor.
A szervezők tehát arra kérik az
akcióban résztvevőket, hogy a
fent említett napon álljanak a
zsűri rendelkezésére.

Iskolára Hangoló
A leendő első osztályosok iskolára hangoló hete
2011. augusztus 22-26 között lesz a
Bárczay Anna Városi Óvodában.
A programot az óvoda megszokott napirendjéhez
igazodva, iskolás feladatokkal átszőve szervezik
az óvodapedagógusok.
Megkérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekük
részvételi szándékát jelezzék legkésőbb
2011. augusztus 18-ig vagy személyesen az
óvodában, vagy az ovoda@teglas.hu e-mailen.

Köszönettel: Szabó Mónika óvodavezető

Iskolai Hír

Közlemény
2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a
nagycsaládosok részére gázárkedvezmény
A nagycsaládosok - akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban- kedvezményes áron vehetik igénybe a
földgázt 2012. évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket
2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve
tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár
Megyei Igazgatóságához.
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi
gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem
kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a
kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell
benyújtani, akinek a nevére a számla szól.
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett
családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei
igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a
Call Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005,
06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésre állnak.
Magyar Államkincstár

Felhívás
„Nyúl-unk a munkáért” program
A Zika Szövetkezet és a Nagyhajmási
Gazdaszövetkezet „Nyúl-unk a munkáért”
elnevezéssel pályázatot hirdet családok, faluközösségek számára.
A programról:
A pályázat hátrányos helyzetű, elszegényedett régiók falvaiban
elő családoknak szól. A kezdeményezés egy nevelő program,
melynek célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a
háztáji gazdálkodás hagyományait, amely hosszú távon kínál
lehetőséget a családok megélhetésének biztosítására és
életkörülményeinek javítására a nyulászkodás segítségével.
Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 20.
A pályázat további feltételeiről bővebb tájékoztatást a téglási
Polgármesteri Hivatal 2. sz irodájában kapnak.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A pótvizsgák időpontja:
Alsó tagozat: 2011. augusztus 25.
(csütörtök)
Felső tagozat:2011.augusztus 24-26.
(szerda, csütörtök, péntek)
melyről az érintett tanulók levélben értesülnek.

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás
hegesztő képesítéssel rendelkező munkavállalókat keres
H E G E S Z T Ő munkakörbe, azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezés: személyesen, a cég telephelyén, Tégláson (humánpolitika).
Tel.: 52/582-804.

EGYHÁZI HÍREK

VÁROSI HÍREK

Római katolikus hírek

Szatmárhegyen járt a téglási Bek Pál Kertbarátkör

Az elmúlóban lévő nyár során lélekemelő programok által töltekezhettek híveink.
Úrnapján a szentmise végén körmenetre indultunk, hogy megvalljuk Krisztus valóságos
jelenlétébe vetett hitünket, és a köztünk lakó Ige áldását kérjük. A szent térbe ezzel bevonva
városunkat, azt szimbolizálva, hogy az áldás egész Téglásra kiterjed. Maga Krisztus jelent
meg utcáinkon, hogy megáldja azokat, s vele megáldja egész városunkat. Megjelent az
evangélium által is, szentségi valóságában is. Ez a kettős jelenlét megvalósul minden
szentmisében, de most kilépett a templomból, hogy érzékelhetővé tegye: mindennapunkban is
velünk akar lenni, s meg akar áldani minden ügyünkben
A gyerekek számár a Sirokon töltött hét jelentett felejthetetlen élményt, ahol az újfehértói és a
filiákban lakó hittanosok táboroztak, kipihenve az elmúlt tanév fáradalmait, és erőt gyűjtve az
előttük álló feladatokhoz.
Július 31-én autóbusszal indultunk a Máriapócsi Egyházmegyei búcsúra. Éjszaka

Augusztus 7-én kora reggel indult a Bek Pél Kertbarátkör Egyesület a romániai Szatmárhegyre.
Útközben megálltak a Nagykárolyi éppen felújítás alatt lévő kastélynál.
Az RMDSZ által szervezett Donát-napi rendezvényt negyedik alkalommal szervezték meg.
A szőlőskertek védőszentjének ünnepén egész napos programsorozat várta a vendégeket.
A téglásiak félórás hagyományőrző műsorral kedveskedtek a házigazdáknak, akikkel évek óta jó
kapcsolatot ápolnak.
Természetesen az ilyen rendezvények különleges és finom
ételek készítése nélkül nem múlhatnak el, a helyiek
növendékgulyást, míg „kertbarátaink” két remek szakácsa
Varga Miklós, iskolánk zenetanára és Durkó István
babgulyást főztek. A nap további részében sportrendezvények, ügyességi feladatok várták a vendégeket, de nem
maradt el a magyar nóták éneklése sem, melyhez a zenei
kíséretet Varga Miklós és testvére Péter szolgáltatta.

Újfehértóról gyalogos zarándokok keltek útra, három bátor téglási fiatal is csatlakozott
hozzájuk. A két legbátrabb pedig a napokig tartó Debrecen - Máriapócs útvonalat járta be
egyházmegyénk ifjúságával, a pócsi Szűzanya hívó szavára.

Sport hír
Kézilabda

Augusztus 1-től Kálmán József káplán atya Polgáron folytatja szolgálatát, Tamás László atya
pedig Újfehértón és a filiákban.

Vasárnap 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise.

Juhász Imre plébános

A t églá s Vá ros i Sp ort E gyes ü let k ézi labda c sap ata j ú liu s végén m egk ezdte felk és zü lés ét
2011/2012- es bajnoki szezonra. A 2011. szeptember 4-én induló bajnokság hazai mérkőzéseit, már
felújított kézilabda pályán játsszák a lányok.
A felkészülés ideje alatt különböző gárdákkal mérik össze tudásukat, szereznek hasznos tapasztalatokat az őszi szezonra.
Többek között Létavértes, Hajdúszoboszló, Nagykálló, Kállósemjén, Demecser csapataival mérkőznek meg.
2011. augusztus 21-én (vasárnap) 17 órától Nagykálló csapatát fogadja a csapat, amire minden érdeklődőt
szeretettel várnak. Belépés díjtalan!
Sok sikert kívánunk az elkövetkező bajnoki szezonra!

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
PIAC ÉTELBÁR

Ibolya Divatház, ahol az elegancia lakik

PIZZA és ebédszállítás
Rendelés felvétel:
52/277-437, 06-30-336-03-93
Rendezvényszervezés,
party szerviz

4243 Téglás, Kossuth u. 50.
Tel.: 06-30-958-4748
Com 2 Bt. a Mindig Tv hivatalos szervize

06-20-928-5260
Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban

Nézzen tv-t Ön is havidíj nélkül!

Kerti bútorok 20%
(műanyag székek, napozóágyak, hintaágyak stb.)

Részletekért érdeklődjön:

Tanszerek, iskolakezdéshez szükséges eszközök 20%
(füzetek, tollak, ceruzák, gyurmák, stb.)

Com 2 Bt. 4243, Téglás, Malom u 2/a.
Tel: 52/583-035 e-mail: info@com-2.hu

kedvezménnyel kaphatók
üzletünkben.

HP 625 laptop AKCIÓ
a COM2 -nél
88.900 Ft.

Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
Nyári szünidei kirándulás Debrecenbe

SUDOKU

A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,valamint
a Téglási Családokért Közhasznú Egyesület
kirándulással egybekötött mozilátogatást szervez Debrecenbe.
Várjuk 7 – 10 éves gyerekek jelentkezését a kirándulásra.

A játék szabályai
A japán „su” szó jelentése „szám, számjegy”, a „doku” szóé pedig „ egyedül”.
A játék neve is mutatja tehát, miről van
szó: olyan számokról, amelyeknek egyedül
kell állniuk.
A négyzetháló kilenc darab, egyenként
3*3-as tömbből áll.
A játék célja az, hogy a négyzethálót
teljesen kitöltsük az 1 és 9 közötti számokkal, mégpedig úgy, hogy azok
minden sorban,
minden oszlopban és
minden 3*3-as tömbben csupán
egyszer forduljanak elő.
A feladványok úgy vannak összeállítva,
hogy mindig csupán egy megoldás létezik.
Ha akár csak egy számot is elrontunk, a
rejtvényt már nem lehet megoldani.

A kirándulás programja:
a Cinema Cityben egy 3D-s animációs film megtekintése
( Verdák 2. vagy Transformers 3., esetleg más film az aznapi
moziműsor szerint)
McDonald’s-ban egy menü elfogyasztása
séta a belvárosban
A program tervezett időpontja : 2011. augusztus 25. csütörtök
A programon való részvétel INGYENES, feltétele a szülő által
kitöltött részvételi nyilatkozat.
Jelentkezni:
csak személyesen
2011. augusztus 15 –től 19-ig 8 – 12 óra között
a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
A férőhely korlátozottsága miatt az érkezési sorrend alapján
töltjük fel a férőhelyeket.
Impresszum
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 hetente 2100 példányban, Téglás város területén.
Az újság 100%- ban újrahasznosított papírból készült ,
a Com 2 Bt. környezetvédelmi célkitűzésit figyelembe véve.

A megfejtéseket hiánytalanul kitöltve,
kivágva a Com 2 Bt., Téglás, Malom u
2/a alatti irodájába kérjük leadni, a
megjelenést követő hétfő 16:00-ig.
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Minden 10. helyes megfejtő, az El Cabulo pizzériából pizzát nyer.
A nyereményeket személyesen vehetik át az El Cabulo Pizzériában ( Téglás, Kossuth u 7). minden nap 16:00ig, legkésőbb a megjelenést követő hét kedd 16:00-ig.
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