TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2012. 14.hét 13.szám

Tisztelt Téglási Lakosok!
A következőkben a talajterhelési díj változásáról szeretném Önöket tájékoztatni.
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és saját zárt szennyvíztárolóval
rendelkezik.

Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és kedves hozzátartozóját

2012. április 13-án (péntek) 17.00 órára a Városi Könyvtárba

Költészet Napi ünnepségre.

A környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.törvény 12.§.(3) bekezdése
szerint 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának a mértéke
120 Ft/m3 összegről 1200 Ft/m3-re emelkedett, így ettől az időponttól keletkezett
szennyvíz után lényegesen magasabb díjat kell fizetni.

Köszöntőt mond: Czibere Béla polgármester
Mi is a költészet?- válaszokat keres:
Aknay András nyugalmazott iskolaigazgató, Újfehértó díszpolgára
„A vers az amit,- nem csak - mondani kell…” címmel
Bakos-Kiss Gábor a debreceni Csokonai Színház művészének előadóestje

A talajterhelési díj mértékét a fogyasztott víz mennyisége határozza meg. Egységdíját a törvényben
meghatározott alap egységdíj és a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi
szorzó adja. Ez településünkön 1,5 x1200-azaz 1800 Ft/m3.
Esedékessége 2012. február 1-től érvényes, bár a fizetési kötelezettségnek 2013-ban kell eleget
tenni (március 31-ig).
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából elszállíttat és azt számlával igazolja. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március 31-ig.
Azon kibocsátóknál, akiknél a fogyasztói helyen együtt élő személyek mindegyike betöltötte a
65. életévét a fizetési mentesség továbbra is fennáll. Természetesen mentességet kapnak a díjfizetés
alól azon ingatlantulajdonosok is, ahol a közcsatornára való csatlakozást műszakilag nem lehet
megoldani.
A drasztikus díjemeléssel a törvényalkotók célja környezetünk szennyezésének csökkentése, ezért
javaslom, hogy azon ingatlantulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára még
nem kötöttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt, elsősorban környezetünk védelmében,
valamint saját anyagi terheik érdekében.

Czibere Béla polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció”
Tégláson 2012. május 12.-én, szombaton történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat
valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy
gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre
a közterületen. Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig
helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Téglási tanuló sikere
A Kisújszálláson megrendezett országos Kazinczy-versenyen Major Lili 8.b osztályos
tanuló kiváló teljesítményéért a Kazinczy-jelvény bronz fokozatában részesült.
Felkészítő tanár: Kovács Sándorné
Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez.

Labdarúgás
TÉGLÁS VSE-NYÍRADONY VVTK
Bajnoki mérkőzés

2012. Április 08. (vasárnap) 15. 30 órakor
Előtte ifjúsági mérkőzés 13. 30. órakor
Belépő: 400 Ft. (felnőtt)
200 Ft (gyermek, nyugdíjas)
Minden sportbarátot szeretettel várunk!

A mérkőzés legszebb pillanatát
viszont
Kiss János találata
jelentette, aki"összeborogatta" a
keresztesi védelmet és bombagólt
lőtt a léc alá.

A képen Kapusi János

Kézilabda
Téglás VSE - Kisvárda KC

szombaton 14:00 órakor
bajnoki mérkőzést játszik városunk kézilabda
csapata a téglási sportpályán. Nagyon nehéz mérA hétvégi Biharkeresztes ellni mérkőzésen két gólt kőzés vár a lányokra, szükség lesz a szurkolásra!
lőtt Kapusi János a Téglás VSE saját nevelésű 18
Mindenkit szeretettel várunk a rendkívül
éves játékosa. A 6-1-re megnyert mérkőzésen Tóth
izgalmasnak ígérkező mérkőzésre!
Péter gólja és gólpasszai, Fábián Nagy Tamás
kapásgólja ment élményszámba.
Újabb tehetséges fiatal a szurkolók
kedvence!

2012.04.07-én,

Településünkön 2012.03.20-án immár 9. alkalommal rendezte meg a Gyermekjóléti
Szolgálat a Gyermekvédelmi Tanácskozását.
A tanácskozást Czibere Béla polgármester
úr nyitotta meg, köszöntötte a rendezvény
résztvevőit, majd röviden beszámolt a
város azon intézkedéseiről, beruházásairól
melyek a gyermekek jólétét szolgálják a
városban, és azokról a rendezvényekről is
felvillantott képeket melyeken a gyermekek szerepeltek.
Ezt követte a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének,
Gerencsérné Fazekas Mártának előadása a településen élő gyermekek helyzetéről, a
Gyermekjóléti Szolgálat 2011-es évi munkájáról, a nehézségekről és eredményekről.
Valamint tájékoztatta a résztvevőket dr. Szűcs Erika Főügyész asszony elismeréséről
az intézmény szakmai munkájáért.
A rendezvény utolsó elemeként a résztvevők egy dokumentumfilm (Szekeres Csaba,
John Oates: Örvény) részletet nézhettek meg, mely alkotás a gyermekjóléti szolgálatok munkájának nehézségeit mutatta be szegény családok sorsán keresztül.
A filmet a Hunnia Filmstúdió készítette a Szegénység Arcai Fesztiválhoz.
A tanácskozás végén a gyermekekkel foglalkozó szakemberek célul tűzték ki a
családcentrikusságot, a kiemelkedő együttműködés fenntartását és a jó színvonalú
szakmai munka folytatását.

A Téglás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – az 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet
alapján – pályázatot ír ki a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói állásának betöltésére
2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő
(5 év) határozott időre.
Pályázati Felhívás
1. A munkahely:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény –
4243 Téglás, Úttörő u. 15.
2. Beosztás: iskolaigazgató (magasabb vezető)
3. A megbízás időtartama:
2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig
terjedő (5 év) határozott idő.
4. A megbízás feltételei:

5. Az elbírálásnál előnyt jelent:
valamely EU nyelv tárgyalóképes ismerete,
vezetői gyakorlat.
6. A beosztáshoz a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerinti juttatások járnak, a
vezetői pótlék mértéke: 300 %. Szolgálati
lakást az önkormányzat nem tud biztosítani.
7. A pályázatot zárt borítékban, „Iskolaigazgatói
pályázat” megjelöléssel Téglás Város Polgármesteréhez címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani(4243.Téglás,Kossuth u.61)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a szakmai életrajzot,
a vezetési programot,

a végzettséget igazoló oklevél és a pályázati
pedagógus munkakör betöltéséhez előírt
feltételek meglétét tanúsító iratok másolatát.
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus munkakörben 8. A pályázat benyújtásának határideje: a NKI
szerzett szakmai gyakorlat,
állásportálján való megjelenést követő 30 nap.
pedagógus szakvizsga, intézményvezetői
szakképzettség;
9. A pályázatok elbírálásának határideje a
magyar állampolgárság,
benyújtási határidőt követő 60 nap.
büntetlen előélet,
kiemelkedő szakmai tevékenység.

Óriási érdeklődés kísérte március 31-én, péntek du. a Városi Könyvtár meghívására
Té gl ásr a látogató Scha ffer Erzs ébet talál kozójá t közönségével.
A népszerű írót, Pulitzer-díjas újságírót, a „Nők Lapja” főmunkatársát Németi Katalin
intézményvezető köszöntötte. A 6 év után ismét városunkba érkező Schaffer Erzsébet a
nemrégiben „A szőlővirág illata” címmel megjelenő 10. kötetének vidám-szomorú történeteiről mesélt. Az esemény író és olvasói közötti, lélektől lélekig érő találkozás volt.
"Azt mondják nem lehet kétszer belelépni ugyanabba a folyóba…
Ez igaz. Bizonyosan.
De visszajönni Téglásra, megint olyan volt, mintha hazajöttem volna...
Találkoztak a tekintetek...és a nevetések nyomán
fölszáradtak a könnyeink...
Köszönöm ismét, hogy lélekig értek a szavak nyomán a
gondolatok...
öleléssel, nevetéssel..."

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzott közönségétől a 6 év után ismét Téglásra látogató Schäffer Erzsébet író,
Pulitzer-díjas újságíró, a Nők Lapja főmunkatársa.

Kedves Szülők!
A Bárczay Anna Városi Óvoda „Legyen saját Robotod” Rajzpályázatra benevezett az óvodások rajzaival.
Kérjük a szülőket, hogy szavazataikkal támogassák az óvodát, illetve a gyerekek munkáit
Lájkolják, Oszkár a kistigris Facebook-oldalán az óvodásaink rajzait, és írjanak alájuk rövid hozzászólást.
A gyerekek rajzait a 279-290 és a 847-861 sorszám alatt lehet megtalálni.
Szavazataikat előre is köszöni az óvoda nevelőtestülete nevében: Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

EGYHÁZI HÍR

VÁROSI HÍR

Római katolikus hírek

Tűzgyújtási tilalom 2012

Magyarországon 1956 óta, több mint 6 millió gyermek lett abortusz áldozata. Akik reálisan elgondolkodunk Hazánk népességének alakulásán, kell, hogy tegyünk valamit Mária országáért: az évszázadok viharaiban megőriztük katolikus hitünket, ezentúl se fogyatkozzunk el.
Ebben a szellemben Tégláson immár 3 éve imádkozunk a meg nem született gyermekekért.
Idén is március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tucatnyinál többen tettünk ünnepélyes fogadalmat, amelyben vállaltuk, hogy
9 hónapon keresztül minden nap imádkozunk egy általunk nem ismert, meg nem született gyermekért, hogy világra jöhessen, és lehetőleg

Magyarországon 2011-ben több mint 8 ezer erdőtűz volt, amit
legtöbb esetben emberi gondatlanság okozott. Az országos tűzgyújtási tilalom jelenleg 2012. március 11. óta van hatályban Magyarországon. A tiltás fokozatosan került elrendelésre, először csak
néhány megyében, azután országosan. A csapadék hiánya és a sze-

keresztény szellemben nevelkedhessen. Megígértük, hogy minden nap elmondjuk a napi rövid imádságot, egy tized rózsafüzért, és valami-

les időjárás számos esetben okozott avartüzet. Tűz ütött ki sok
helyen a kiszáradt árokpartokon, vasúti töltések mentén, ami

lyen önkéntes felajánlást is tettünk (pl.: böjt, önmegtagadás, küzdelem valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, vallási ismereteink

könnyen átterjedhet erdőkre és mezőgazdasági területekre.

elmélyítése, szentségimádás, karitatív cselekedet, stb.)

A lelki adoptálás elsődleges céljai:

- egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által.

használatát
- az erdőkben

- Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása.

- engesztelés a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért.
Jézus azt a keveset kéri, amit szeretetből, önként tudunk adni – és hozzákapcsolja a mi kis áldozatunkat az Övéhez. A kereszt és megváltás
titkában részesít. Általa nekünk is, akik örökbe fogadunk, több életünk van. Kérjük a Szentlelket, hogy vezesse megtérésre népünket –
adjon megújulást, új életet!

Nagy Lászlóné
Nagypéntek: este 6 óra

Húsvétvasárnap: délelőtt fél 10. Szentmise után ételszentelés.

Húsvéthétfő: délelőtt fél 10

- az erdők és fás területek szélétől számított 200 méteres körzeten
belül
-

a kijelölt tűzrakó helyeken
a közút és vasút mentén történő fásítások vonatkozásában

- parlag és gaz égetése tekintetében.
Tiltja a felhívás az égő cigaretta eldobását különösen felhívva a

Templomunkban a következő időpontokban kezdődnek az ünnepi szertartások:
Nagycsütörtök: este 6 óra

Az agrárminiszter felhívása tiltja a tűzgyújtást és nyílt láng

Nagyszombat: este 8 óra

közúton, vasúton utazók, erdőben kirándulók, mezőgazdasági dolgozók figyelmét. A tűzgyújtási tilalom 2012. évben határozatlan ideig,

Mindenkit szeretettel várunk.
Téglás minden lakosának szívből kívánom, hogy találkozzon a feltámadt Jézussal, és e találkozás örömét, a Húsvét fényét sugározzuk szeretteinkre!

azaz visszavonásig érvényes. A tilalom megszegése súlyos szankciót von maga után; a vétkes erdővédelmi bírsággal büntethető.

Juhász Imre plébános

Visszavonásig érvényes!!!!

REKLÁM / HIRDETÉS

VÁROSI HÍR
Tájékoztatás háziorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012. április 5-től április 13-ig
Dr. Silye Mihály szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Barta Károly
Rendelési idő: Dr. Barta Károly rendelőjének ajtaján
kifüggesztett időpont szerint.

Pótsegély osztása
2012.04.18. 13:00-14:30-ig
Köszöntő
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete és
a magam nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánok minden kedves olvasónknak!
Czibere Béla polgármester

Ahol az elegancia lakik
Iskolánk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI alsó tagozata az idén csatlakozott a „Vesd Bele Magad!” programhoz. 100 gyerek kapott zöldborsó, hónapos retek,
vöröshagyma, sárgarépa, karalábé vetőmagot.
Minden osztály vitt belőle, ki többet, ki kevesebbet. Pár nap alatt széthordták a szülők
és a gyerekek. Mindenkiről készült fotó. Szeretnénk az első lépésektől dokumentálni
az eseményeket. A szülők, a gyerekek vállalták, hogy fotókkal, rajzokkal, leírásokkal
számolnak be arról, hogyan sikerült az asztalra varázsolni ezeket a növényeket egy
finom ebéd formájában.
Célként fogalmazódott meg, hogy a családi gazdálkodással, a saját munka örömével
megismerkedjenek a tanulók. Élményként éljék át az ismeretszerzésnek ezt a formáját.

1

1998-ban adta ki ötödik, SALVATION nevű albumát az Alphaville együttes. Az album egyik gyönyörű dala a
SOUL MESSIAH című szerzeményük.

10

Vízszintes: 1. A dal címének magyar fordítása. 10. Író, publicista, a „Voks Humana” mozgalom létrehozója
(János). 11. Átérzi gondját. 12. Startol. 13. Bűnt még nagyobb bűnnel fejel meg. 15. Tágas helyiség.
16. A mélyben, költői szóval. 18. Melléknév felsőfokának képzője. 20. „Megfelelt”, doktori minősítésben.
21. Halálmadárnak is nevezik. 23. Az album címének magyar fordítása. 27. Kétségbe vonható. 28. Ceruzával
készített ábra. 29. Ütőhangszer. 31. Magabiztos lendület. 32. Nagy áruházlánc. 33. Villamos kocsiszín. 35. Sebesülés helye. 36. Nagy zűrzavar. 37. A mai Líbia területén létezett város, innen származott Simon, aki segített
Jézusnak a keresztet cipelni. 39. „A ló túlsó oldalára jut”. 40. Alkonyat utáni. 41. Háborút lezáró egyezség.
Függőleges: 2. Nem fél. 3. Élettani fogalom. 4. Gonosz. 5. Ákos egyik albuma. 6. Oroszlánt elejt. 7. Heves
megye székhelye. 8. Élet, régies szóval. 9. Cukrászsütemény. 14. Játékrész a jégkorongban. 15. Ebből készített
koszorúval „koronázták meg” Jézust. 17. Lottó számsorsolás. 19. Kis lakás. 21. Zsineggel odaerősít valamihez.
22. Kolduló. 24. Férfias, latin eredetű idegen szóval. 25. Sapienti …; „a bölcsnek elég”. 26. Hajnali mise.
30. Az egri vár egyik bástyája. 32. Bátorság. 34. Gyermekek kedvenc olvasmánya. 35. Itt, németül. 36. Mozgatható
figura. 38. A lábaihoz.
A változtatás nélkül beírandó szavak:
AR, AS, ATÜ, EBA, ETZ, HÖR, IS, JR, KZ, LI, NED, SA, SM, TÉN.

Szerkesztő:
Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel:
Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik hetente 2100
példányban, Téglás város
területén.

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

Köszönjük a lehetőséget a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének az
AGRYÁ-nak. Aki többet szeretne tudni a programról, utána nézhet a
www.vesdbelemagad.hu weboldalon.
A családok által készített fotókat, beszámolókat a következő e-mail címre kérjük
elküldeni: vesdbelemagad.teglas@gmail.com.

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

Téglás Városi Képes Újság
Impresszuma
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

Téglás, Kossuth u.50.
Tel.: 06-30/958-4748

Érdeklődni: Szabó Zsolt Telefon:
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helyben, Téglás,Kossuth u. 18. alatt.
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Készítő: Horváth István

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és eredetiségvizsgálata

2

Függöny, sötétítő 20%
Köntös, hálóing, pizsama 50%
Fehérnemű 50%
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

28
31

32

34

35
37

38
40

41

20/986-9902
A megfejtést hiánytalanul kitöltve, kivágva a Com 2 Bt.,
Téglás, Malom u 2/a alatti irodájába kérjük leadni, a megjelenést követő
szerda 10:00-ig.

Fekete Imre
Hajdúhadház,Dr. Földi J. u. 47/a
Nyitva: H - P: 7.00-17.00 SZO: 7.00-12.00
Telefon: 52/277-999 06/30-566-0998
* NYÁRI gumik értékesítése,folyamatosan
kedvező árakkal
* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása
Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Téglás Széchenyi u. 7
szám alatti lakóingatlan

eladó!
Két szobás, összközműves
10*10-es.
Irányár: 10,3 Millió Ft
Érdeklődni: 30/310-5326

Múlt heti megfejtőnk: Kiss Imre (Akácos u. 1)
A 10. helyes megfejtő 4 GB pendrive-ot nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen
vehet át a Malom u. 2/a alatti irodában.

Megfejtő neve:
……………………………………………………..………………………..
Telefonszáma:
………………………………………………………………………………...
Megfejtő lakcíme:
………………………………………………………………………………...

