TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2012. 16.hét 14.szám

A GYŰJTŐZSÁKOKBA VEGYESEN KIHELYEZHETŐ HASZNOSÍTHATÓ
HULLADÉKOK KÖRE:
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgálta- Fém: üdítős, sörös dobozok kicsepegtetve, lehetőleg összenyomva,
tást indít településünkön. Nemrégiben az új szolgáltatásról tájékoztatót is eljuttattak az Műanyag palackok: üdítős, ásványvizes PET palackok, mosószeres flakonok kiöblítve, kicsepegtetve,

Szelektív hulladékgyűjtés Tégláson

érintett ingatlanokba. Ezentúl a Téglás Városi Képes Újságban és a www.teglas.hu – n is lehetőleg összetaposva, nejlonzacskós, nejlonszatyrok szennyeződésmentesen,
közölni fogjuk a soron következő szelektív hulladékgyűjtési időpontokat, hogy mindenki Papírhulladék: újságok, reklámanyagok, kartonpapír, hullámpapír száraz állapotban, lehetőleg kötegelve,
időben értesüljön a hulladékgyűjtésről.

Tetra pak doboz: (leginkább rostoslé, tej csomagolásához használt „tégladoboz”) kicsepegtetve,

Településünkön az első szelektív hulladékgyűjtés 2012. április 26-án, csütörtökön lesz.

kiöblítve, összenyomva.

Alapvető információk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

MIT NEM HELYEZHETÜNK A ZSÁKBA:
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a díjmentesen kapott zsákba 4 hetente meghatározott napokon Egészségügyi hulladékok, veszélyes hulladékok, konyhai hulladékok, zöld hulladékok, bármilyen könnyen
a hasznosítható hulladékot lehet kihelyezni (vegyesen), melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. bomlandó hulladék, ételmaradékkal szennyezett csomagolóanyagok (pl. tejfölös, joghurtos dobozok stb.)
elszállít. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés idényjellegű, 2012. áprilistól-decemberig tart a település üveghulladékok, rongy, ruhanemű, elektronikai hulladék, vegyes szemét!
kertes ingatlanjaiban. A begyűjtés a fent megjelölt időpontokban napközben történik, a zsákokat az ingatlan Az üveghulladékokat ezután is a gyűjtősziget zöld konténereiben gyűjtjük be.
elé helyezzék ki (ahová a kukákat szokták), ahonnan hulladékgyűjtő járműveinkkel történik a begyűjtése.

A zsákokban begyűjtött hasznosítható hulladékokat a Regionális Hulladékkezelő Telepen utóválogatjuk,

A gyűjtőszigetek használata ezután is lehetséges, azok – egyelőre – a helyükön maradnak.

bálázzuk és hasznosítóknak adjuk tovább.

Az első hónapra gyűjtőzsákot mindenkinek biztosítunk, majd az kap újra (postaládába 1 db-ot), aki a gyűjtés
A zsákok átlátszóak, a nem megfelelő hulladékkal töltött zsákot a szolgáltató NEM szállítja el!

napján kiteszi a tele zsákot.

A vegyes hulladék (szemét) gyűjtése a megszokott napokon változatlan marad a jelenlegi A szelektíves gyűjtőzsákból kommunális hulladék elszállítása nem történik!

A szolgáltatással kapcsolatban az alábbi telefonon adunk felvilágosítást munkaidőben:

gyűjtőedényzetben!

06 (52) 710-613 vagy az alábbi honlap címen: www.hhgkft.hu

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés egy plusz szolgáltatás, mellyel megpróbálunk több hasznosítható
anyagot begyűjteni hogy elkerüljük értékes összetevők lerakását a hulladéklerakón.

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Súlyemelés
2012 Diákolimpia Országos döntő
Budapest, Testvériség SE sportcsarnoka

Téglás Városi Önkormányzat, a tulajdonában lévő, alábbi ingatlanokat árverés útján értékesíti:
1.)Bóti utcában fekvő, 1501/11 hrsz alatti,
2.)Bóti utcában fekvő, 1501/12 hrsz alatti,
3.)Bóti utcában fekvő, 1501/13 hrsz alatti,
4.)Bóti utcában fekvő, 1501/15 hrsz alatti,
5.)Bóti utcában fekvő, 1501/16 hrsz alatti,
6.)Bóti utcában fekvő, 1501/17 hrsz alatti,

1000 m2 építési telek
1001 m2 építési telek
999 m2 építési telek
1176 m2 építési telek
999 m2 építési telek
1000 m2 építési telek

Az ingatlanok közművekkel nincsenek ellátva.

A Téglás HAJDU Ipari VSE súlyemelői kitettek
magukért, 5 versenyzőből hárman érmet tudtak szerezni.
Többek között Brázda Rudolf a II. Rákóczi Ferenc
általános iskola tanulója is. Testnevelő tanára Kocsis
László, edzője Nagy László.

Labdarúgás
TÉGLÁS -PÜSPÖKLADÁNY
Labdarúgó Bajnoki mérkőzés

Induló ár egységesen: 3.400.000,-Ft

7.) Egyetértés-Hétvezér utcában fekvő, 4092 hrsz. alatti, 1195 m2, beépíthető
Induló ár: 1.242.400,-Ft

2012. Április 22. (vasárnap) 16. 00 órakor
Előtte ifjúsági mérkőzés
14. 00 órakor
Belépő: 400 Ft. (felnőtt)
200 Ft (gyermek, nyugdíjas)

8.) Felszabadulás-Hétvezér utcában fekvő, 4035 hrsz. alatti, 1823 m2, megosztható,
beépíthető Induló ár: 1.896.000,-Ft

Kézilabda

9) Felszabadulás utcában fekvő, 3983/2 hrsz. alatti, 1520 m2,beépíthető
Induló ár: 1.580.800,-Ft

Téglás VSE– Balkány SE Kézilabda bajnoki mérkőzés

10.) Angolkert zártkertben fekvő 5266 hrsz. alatti, 717 m2 kert, művelési ág
Induló ár: 150.000,-

Helyszín: Téglási sportpálya

Időpont: 2012.04.21 14 óra

11.) Angolkert zártkertben fekvő 5306 hrsz. alatti, 699 m2 kert, művelési ág
Induló ár: 150.000,Az induló árat, a sikertelen árverést követően megtartott árverésen, fokozatosan lejjebb kell
szállítani az induló ár 5 %-ának megfelelő mértékű licitlépcső alkalmazása mellett, legfeljebb az
induló ár 50 %-ának megfelelő összeg erejéig.
Árverés ideje: 2012. április 24. de 900 óra
Árverés helye: Polgármesteri Hivatal Téglás Kossuth u. 61. Hatósági Iroda 3. sz. szoba
Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át a Hajdú Takarék Takarékszövet Téglási
Kirendeltségén vezetett 60600156-11038212 számú Téglás Városi Önkormányzat letéti számlájára
2012. április 23. napja, 1200 óráig befizeti,és a befizetésről szóló bizonylatot a polgármesteri
hivatal 3. sz. szobájában bemutatja.
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ a polgármesteri hivatal 3. sz. szobájában kérhető.
V atai Imréné címzetes főjegyző

Téglás VSE– Nyíregyházi Főiskola

Időpont: 2012.04.26. 18 óra
Helyszín: Téglási sportpálya

Minden sportbarátot szeretettel várunk!

Felhívás
Téglás Városi Önkormányzat 2012. május 1-jén Városnapi ünnepséget szervez a település önálló válásának
alkalmából. Ismét lehetőséget biztosítunk a főzésre civil szervezetek, baráti társaságok, családok részére.
Kérjük tehát Önöket, hogy amennyiben szeretnének főzni, jelezzék szándékukat 2012. április 26-án, délután
16.00 óráig, a Polgármesteri Hivatalban Szentpéteriné Zeller Edit vezető főtanácsosnak.

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önt és kedves hozzátartozóját 2012.

A költészet napja alkalmából ünnepséget szervezett
Önkormányzatunk április 13-án, pénteken a Városi
Könyvtárban.
Az embereknek szüksége van a versekre, hiszen a
vers elringat, felráz, simogat, megdöbbent,
elgondolkodtat-fogalmazott Czibere Béla
polgármester köszöntőjében.

a település önállóvá válásának 21. évfordulója jegyében megrendezésre kerülő

Az ünnepség második részében pedig a verseké volt a főszerep.
Petőfi Sándor, József Attila, Juhász Gyula versei, és még megannyi
nagy költőnk megzenésített költeményei is szerepeltek Bakos-Kiss
Gábor színművész és Szentay Cecília zongorista, a debreceni
Csokonai Színház művészeinek előadásában.

Téglás EBOLTÁS- Pótoltás 2012
GÁZCSERETELEP

04.27. 15-17-IG

ADY E. U.SAROK

A 164/2008 (XII.20.)FVM RENDELET ÉRTELMÉBEN MINDEN 3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB
KÖTELEZŐ. AZ OLTÁS ÁRA FÉREGTELENÍTÉSSEL EGYÜTT 3000 FT.

EB OLTÁSA

A TAVALYI OLTÁSI KÖNYVET MINDENKI HOZZA MAGÁVAL!
AZ OLTÁS ALÓL SZÁNDÉKOSAN ELVONT EBEK TULAJDONOSA ELLEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS
INDUL. AZ EBEK TARTÁSI HELYÉN IS LEHETŐSÉG VAN OLTÁSRA /TEL.: 06-20-945-58-46/

DR.KECSKÉS LAJOS

május 1-jén

VÁROSNAPI ünnepségre

Helyszín: Városi Sportpálya (Téglás, Stadion u. 4.)

Aknay András nyugalmazott iskolaigazgató pedig arra a kérdésre
kereste a választ, hogy mi is a költészet? A költészet Arany János
szavait idézve a”valóság égi mása”. A költészet mindig több, a költészetben benne van a költő egésze.

04.26. 8-10-IG

Eredmények:
Serdülő: 45 kg 3.hely Gömöri Dávid
56 kg 5.hely Dudás Kristóf
62kg 1.hely Brázda Rudolf
Junior: 69 kg 3.hely Antal Sándor
77 kg 5.hely Törő András

PROGRAM:
8-13 óra FELNŐTT KISPÁLYÁS LABDARUGÓ BAJNOKSÁG A VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN.
Nevezés a helyszínen 8 órától.
10 óra
TÉGLÁS VSE-TISZALÖK VSE barátságos kézilabda mérkőzés.
8-13 óra FŐZÉSI LEHETŐSÉG – családok, civil szervezetek, baráti társaságok, vállalkozók, intézmények részére.
9-14 óra CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN
9 órakor - „TRAPP-PARTY” futóverseny indul Hajdúhadház felőli Téglás táblától a Téglási Városi Sportpályára a
HAJDU Fitt Sportegyesület szervezésében
- ARCFESTÉS, TETOVÁLÁS ÉS TRAMBULIN UGRÁLÓ,
- KÉZMŰVES AJÁNDÉKOK KÉSZÍTÉSE ANYÁK NAPJÁRA óvodapedagógusok közreműködésével
gyermekek részére.
- MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKPROGRAMJA.
11 órakor - MOBILTELEFON DOBÁLÓ VERSENY a régi pályán.
11 órakor - TEMPLOMBÚCSÚ A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN.
12,30-13,00 óra MOTOROS FELVONULÁS a település utcáin.
13,15-14,30 óra MOTOR KIÁLLÍTÁS az első futballpályán.
14,30 óra
VÁROSI ÜNNEPSÉG az első pályán Ünnepi beszédet mond: CZIBERE BÉLA POLGÁRMESTER
- ÖNKÉNTES VÉRADÓK ELISMERÉSE.
- ÜNNEPI MŰSOR.
18-19 óra - ZENÉL A SLACK ZENEKAR.
19 óra
SOLYMOS TÓNI a legendás Expressz Együttes szóló énekesének műsora.
20,30 óra
TÜZIJÁTÉK.
20-22 óra
RETRO DISCO ÉS SZABADTÉRI BÁL a SLACK ZENEKAR közreműködésével.
9-18 óráig a gyermekeket körhinta várja térítésmentesen!
A nap folyamán a település vállalkozói kirakodó vásárral várják a lakosságot!
Czibere Béla polgármester
Vatai Imréné címzetes főjegyző

EGYHÁZI HÍR

VÁROSI HÍREK

Római katolikus hírek
Debreceni Ifjúsági Találkozó

Iskolánkban nyílt napokat tartunk, melynek időpontja:
2012. április 23-án a művészeti iskola
április 24-én az alsó tagozat
április 25-én a felső tagozat
foglakozásaiba lehet betekinteni.
Szeretettel várunk ezeken a napokon minden kedves
érdeklődőt!

Április 14-én szombaton az esős idő ellenére négy téglási fiatal vett részt a 29. Debreceni
Ifjúsági Találkozón. Ez a program minden évben lehetőséget ad Egyházmegyénk fiataljainak, hogy jobban megismerjék egymást, illetve jobbnál jobb előadásokon vegyenek részt.
Idén több helyszínen láttak bennünket vendégül. A mi csoportunk az Alexandra Kávéházban a Szent Erzsébet Szeretetotthon vezetőjének, Fekete Ferencnek a tanúságtételét
hallgathattuk meg, amit kötetlen beszélgetés követett.
Majd ellátogattunk a Debrecen Televízióhoz, ahol Kondor Gyula operatőr-vágó munkatárs mesélt arról, személyes istenkapcsolatát hogyan éli
meg a munkahelyén. Ezután mindenki nagy örömére körbevezetett minket az épületben, nagyon érdekes volt. Az előadások után vidám kiscso-

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló

portos beszélgetésekre került sor, ahol saját tapasztalatainkat is megoszthattuk a többiekkel, majd a Szent József Gimnázium ebédlőjében finom

39/2011. (X. 14.) NGM rendelet-, és az ehhez kapcsolódó

ebéddel vártak bennünket.

munkáltatói intézkedések alapján tájékoztatom a lakosságot,

A délutáni program a Képmás Zenekar koncertjével kezdődött. Különleges hangzásvilággal vallásos és világi témák ötvözetével, és

hogy a Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda ügyfélfogadása

Ákos-feldolgozásokkal kedveskedtek nekünk.

az alábbi napokon szünetel:

A befejező előadás a torinói halotti lepelről szólt, amelynek hiteles másolata megtekinthető a Szent Anna Székesegyházban. A nap záró

2012. április 21. (szombat)
2012. április 30. (hétfő) pihenőnap,
2012. május 1. (kedd) munkaszüneti nap.
A nem érintett napokon a rendes ügyfélfogadási idő szerint állunk a lakosság rendelkezésére.
Vatai Imréné címzetes főjegyző

eseménye, csúcspontja a Szentmise volt, amelyet a fiatalokkal együtt érkezett atyák mutattak be. Az elmélyülést hangszerrel kísért taize-i
énekek segítették.
Reméljük, hogy jövőre, a 30 éves jubileum alkalmából még több fiatal meghallja a hívó szót!
A résztvevő fiatalok

REKLÁM / HIRDETÉS

VÁROSI HÍR

Következő tanfolyamunk megnyitója:

2012.04.27-én (pénteken) 18.00 óra
Helyszín:
Téglás II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. (Téglás, Fényes utca 4.)

A településünkön hagyományosan megrendezésre kerülő
május elsejei rendezvényeken a Gyermekjóléti Szolgálat
gyermekprogramokkal szokott részt venni. Az idei program
szervezéséhez és lebonyolításához önkéntes segítőket
keresünk, és olyan 16. életévét betöltő lányok és fiúk
jelentkezését várjuk, akik fiatalos lendületességgel és
jókedvvel segédkeznének nekünk május 1-én a gyerekeknek
szervezett foglalkozásoknál.
A jelentkezőket személyesen a Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Téglás, Kossuth u.35.sz.) nyitvatartási időben várjuk
2012.04.23-ig.
Ha szereted a gyermekek társaságát, és szívesen részt
veszel egy vidám, érdekes programban,akkor Te vagy a
mi emberünk és itt a helyed közöttünk!

A részletekért érdeklődjön:
Hirku Richárd iskolavezető 06-30/206-21-23
Sándor Erika szakoktató
06-30/621-32-81
Ingyen biztosítjuk a felkészüléshez szükséges tankönyveket CD-t!!
Számítógépes gyakorlási lehetőség laptopokon!
Részletfizetési lehetőség
NÁLUNK HÁZTÓL – HÁZIG VEZETSZ!
FÉRFI ÉS NÖI OKTATÓ KÖZÜL VÁLASZTHATSZ !
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY !!!

HIRDETMÉNY
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága (továbbiakban Igazgatóság) a Hajdúhát-Bihari erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezésének részeként
lakossági egyeztető tárgyalást tart 2012. május 8-án 9.00
órától, a HBM-i Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság 4030 Debrecen, Diószegi u. 30.
szám alatti Tanácstermében.
A lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal az
Igazgatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság honlapján:www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/erdo
Amennyiben részt kíván venni a lakossági egyeztető tárgyaláson,
kérem jelenjen meg a megadott helyszínen és időpontban.
Szabó Péter osztályvezető Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2012. április 26-án helikopteres mozzanat kerül
végrehajtásra. A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik Önöket, hogy a fenti időpontban a lőtér területén
(08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik a lakosságot, hogy a riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá
van helyezve.

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

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

Polski Fiat A - Z-ig alkatrészek ELADÓK!
Skoda Felicia 10 éves ELADÓ!
Lada 1300 (kocka) A -Z- ig alkatrészek ELADÓK!
Érdeklődni: Virágos Mihály 30/642-7105

Körzeti erdőtervezés lakossági egyeztető tárgyalása

Ahol az elegancia lakik

Egyszer volt, hol nem volt…-kezdték népmeséiket a kis
mesemondók a 19. alkalommal megrendezésre kerülő Babszem
Jankó népmesemondó versenyen, melyet március 31-én, a
hagyományokhoz híven általános iskolánk alsó tagozatán tartottak. Az egész napos rendezvényen a Duna Televízió is jelen volt.
A területi versenyre 17 iskolából összesen 55 mesemondó
érkezett, hogy lenyűgözze a zsűri tagjait. Az első és második
osztályosoknál Arany Lajos, művészeti író, a debreceni Főnix és
a Lícium média portál főszerkesztője, Dr. Bagossi Edit drámapedagógus, a debreceni Ady Endre Gimnázium tanára, Ozsváth
Sándor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott oktatója, a Magyar Rádió beszédtanára és egyben a zsűri
elnöke hallgatta és figyelte a kis mesemondókat. A harmadik és
negyedik osztályosok Erdei Sándor újságíró, néprajzos, költő, a
zsűri elnöke Hassó Adrienn újságíró, a Hajdú-Bihari Napló
színikritikusa, Oláh Zsuzsa, színművésznő, a debreceni Csokonai
Színház tagja előtt bizonyíthatták tehetségüket. Hallhattunk
magyar, székely, kárpátaljai sőt svéd népmesét is.
Aki éppen nem szerepelt annak az iskola Bábkuckója és
Drámakuckója mesejátékokkal kedveskedett.
A hivatalos eredményhirdetés előtt a város vezetői nevében
Czibere Béla polgármester köszöntötte a vendégeket.

Függöny, sötétítő 20%
Köntös, hálóing, pizsama 50%
Fehérnemű 50%
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Minden évfolyamon 6 mesemondót díjaztak, az első három
helyezetten kívül két különdíj és a zsűri kedvence díj is gazdára
talált. A 19 évvel ezelőtt elindított verseny évről évre színvonalasabb, fenntartva ezzel a népmesék iránti szeretetet nemcsak a
gyerekekben, hanem bennünk felnőttekben is. Bízunk benne,
hogy jövőre a jubileumi 20. mesemondón is hasonlóan sikeres
napot zárnak majd a szervezők.
Aki nem hiszi, járjon utána….

Eredmények:
1.osztály
Téglás Város Önkormányzata díj:
Nagy Botond II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI,
Téglás
Felkészítő tanár: Patai Ferencné
2. osztály
Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány díja:
Molnár Panna II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI,
Téglás
Felkészítő tanár: Nagy Sándorné
3.osztály
Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány díja:
Varga Luca Sára II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI,
Téglás
Felkészítő tanár: Sáreczki Gyula

4. osztály
II. Fábián Zsanett II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI,
Felkészítő tanár: Iván Ildikó
Csillogó szemű gyerekek és izgatott szülők, kísérő tanárok várták Téglás
a zsűri döntésének eredményét.
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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
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Fekete Imre Hajdúhadház,Dr. Földi J. u. 47/a

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és

Nyitva: H - P: 7.00-17.00 SZO: 7.00-12.00
Telefon: 52/277-999 06/30-566-0998

eredetiségvizsgálata helyben,Téglás,Kossuth u. 18. alatt.

* NYÁRI gumik értékesítése,folyamatosan kedvező árakkal
* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása
Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Érdeklődni: Szabó Zsolt Telefon:

20/986-9902

Legutóbb megjelent rejtvényünk helyes megfejtője:
Nagy Istvánné (Kisszőlő u. 10) Nyereménye: 4 GB-os pendrive

