TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2012. 17.hét 15.szám
- KÉZMŰVES AJÁNDÉKOK KÉSZÍTÉSE ANYÁK NAPJÁRA óvodapedagógusok
közreműködésével gyermekek részére.

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önt és kedves hozzátartozóját

- MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKPROGRAMJA.
11 órakor - MOBILTELEFON DOBÁLÓ VERSENY a régi pályán.

a település önállóvá válásának 21. évfordulója jegyében megrendezésre kerülő 11 órakor - TEMPLOMBÚCSÚ A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN.
12,30-13,00 óra
MOTOROS FELVONULÁS a település utcáin.
13,15-14,30 óra
Helyszín: Városi Sportpálya

(Téglás, Stadion u. 4.)

PROGRAM:
8-13 óra FELNŐTT KISPÁLYÁS LABDARUGÓ BAJNOKSÁG A VÁROSI SPORTEGYESÜLET
SZERVEZÉSÉBEN.

14,30 óra

MOTOR KIÁLLÍTÁS

VÁROSI ÜNNEPSÉG

az első futballpályán.

az első pályán

Ünnepi beszédet mond: CZIBERE BÉLA POLGÁRMESTER
- ÖNKÉNTES VÉRADÓK ELISMERÉSE.

Nevezés a helyszínen 8 órától.

10 óra TÉGLÁS VÁROSPI SPORTEGYESÜLET KÉZILABDA CSAPATÁNAK BEMUTATÓJA

18-19 óra - ZENÉL A SLACK ZENEKAR.

8-13 óra FŐZÉSI LEHETŐSÉG – családok, civil szervezetek, baráti társaságok, vállalkozók,

19 óra

intézmények részére.
9-14 óra CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN

SOLYMOS TÓNI

Városi Sportpályára a HAJDU Fitt Sportegyesület szervezésében

ÜNNEPI MŰSOR.

a legendás Expressz Együttes szóló énekesének műsora.

20,30 óra

TÜZIJÁTÉK.

20-22 óra

RETRO DISCO ÉS SZABADTÉRI BÁL

9 órakor - „TRAPP-PARTY” futóverseny indul Hajdúhadház felőli Téglás táblától a Téglási

-

a SLACK ZENEKAR közreműködésével.

9-18 óráig a gyermekeket körhinta várja térítésmentesen!
A nap folyamán a település vállalkozói kirakodó vásárral várják a lakosságot!

- ARCFESTÉS, TETOVÁLÁS ÉS TRAMBULIN UGRÁLÓ

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
THE WEST - A Vadnyugat téglási hősei kerestetnek

A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény idén ünnepli fennállásának

Ha bátor a szíved, gyors a kezed és a lábad, villámgyorsak reflexeid, akkor Május 1-én délelőtt a
Sportpályán a helyed, hogy bebizonyítsd, hogy Te vagy a Vadnyugat hőse!

60. évfordulóját.
Ebből az alkalomból kiállítást tervezünk olyan, Önök által készített régi vagy
új fotókból, amelyek az olvasás pillanatát, szépségét ragadják meg.
A fényképeket papír vagy elektronikus formátumban várjuk könyvtárunkba 2012. május 15-ig.

Amik várnak rád:
„A gyorsaság diadala” Lucky Luke is megirigyelné a párbajt a csocsóasztalnál
„Kaland és kihívás!” Bandába verődve megmérkőztök a győzelemért, melyhez az eszednek és a
szívednek a helyén kell lennie.
A győztes büszkén viselheti a Vadnyugat Hőse címet és még
ajándékot is kap!

Kézilabda

A küzdelemre jelentkezni a Sportpályán a
Sheriff Irodájában 10 órától lehet!

2012. április 21-én a kedvezőtlen időjárás miatt a Téglás VSE- Balkány SE női kézilabda
mérkőzést Balkányban játszották lányaink, ahol 33-11-es (17-6) győzelmet arattak.
Magabiztos védekezéssel, a támadások biztos befejezésével, remek kapusteljesítménnyel
sikerült legyőzni ellenfelüket.

Felhívás!
Téglás Városi Sportegyesület kézilabda szakosztálya továbbra is várja a kézilabda iránt
érdeklődő, sportolni vágyó 10-16 éves lányokat utánpótlás nevelés céljából. Az edzéseket
szerdán 16:00-17:30-ig a téglási sportpályán, (jó idő esetén) míg pénteken 16:30-17:30-ig
az általános iskola tornacsarnokában tartjuk. (Fényes utca) Az is nyugodtan csatlakozhat,
aki eddig még nem vett részt a foglalkozásokon. Az oktatás díjmentes.
Érdeklődni: Karsai Kata szakosztályvezetőnél, 20/583-6464-es telefonszámon.

Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2012. május 3-15-16-17-24-29-30-31-én éleslövészet kerül végrehajtásra, valamint
2012. május 10-14-én helikopteres mozzanat kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a vadásztársaság
tagjait, 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.

A rajzverseny két fordulóból állt. Az első fordulóban a beküldött rajzok közül választotta ki a zsűri
azokat az alkotásokat, amelyekből kiállítást rendezett a Kossuth Gyakorló Általános Iskolában, és
amelyek készítői meghívás kaptak a második fordulón való részvételre.
Április 14-én 9 órától 13 óráig tartott a rajzverseny a Kossuth Gyakorló általános Iskolában.
A feladat minden korcsoportban irodalmi mű illusztrálása volt. Iskolánkat Balogh Boglárka , Czéh
Lenke, Gábor Zsuzsa, Gargya Fanni és Major Lilla képviselte. Gábor Zsuzsa 6. lett, Gargya Fanni
pedig 5. helyezést ért el. Ők vettek rész az ünnepélyes eredményhirdetésen a Malomparkban.
Az Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet által meghirdetett megyei egyéni rajzverseny kiállítását 2012. április 19-én 15 órától Debrecenben, a
Malompark emeleti térségében ünnepélyes eredményhirdetés keretében nyitották A verseny támogatói
a helyezetteknek itt adták át az okleveleket és jutalmakat. A kiállítás megtekinthető 2012. május 1-ig.

Tájékoztatás fogorvos szabadságáról

Hp 635 laptop
15,6",AMD Dual-core E300 /2GB/320GB/
DVD író notebook
Ajándék táskával!!

99 990 Ft
MyPad S7 7" Wi-Fi 8GB tablet
Android 4.0, Cortex A8 1,2GHz CPU,
Kapacitív 5 pontos kijelző

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy dr. Szilágyi Zsolt 2012.05.02-04-ig szabadságon lesz. Helyettesíti dr. Pétery Zoltán.
Segélyek
Segélyek kifizetése

2012.05.02.-án (szerda) 09.30.-12.00-ig.

Lakásfenntartási támogatás 2012.05.03.-án (csütörtök) 10.00.-12.00-ig.

44 000 Ft

EGYHÁZI HÍR
Római katolikus hírek
Május elseje a munka-és munkások ünnepe, de számunkra, keresztények számára elsősorban Szent József ünnepe, aki a munkások védőszentje.
Az ő oltalma alatt állunk, hiszen az ember a munkán keresztül valósítja meg teljesen önmagát. Mivel templomunknak Ő a védőszentje, ebben az évben nem a legközelebbi
vasárnapon, hanem a napján fogjuk megtartani templomunk búcsúünnepét.
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Elgondolkodtató tehát, és egyáltalán nem volt véletlen, hogy az első munkás szervezetek az ő ünnepének napjára tették a XIX. századi leg-nagyobb munkásmegmozdulásokat, és végül ezek alapján vált május elseje a Munka ünnepévé is. Ekkor egy kicsit eltűnni látszott a názáreti ács ünnepe, és egy évszázadig csak szűk egyházi berkeken belül
lehetett hallani róla. Hatalmas emberi- és munkás-jogok kivívásának időpontja kötődik május első napjához, de ehhez köthető a letűnt rendszer önünneplése, önéltetése is.
A bibliai felhívás az emberhez, hogy hajtsa uralma alá a földet, a mai napig sem veszítette el időszerűségét. A teremtés Isten ajándéka az emberi teremtmény számára.
Azzal, hogy gondját viseli a teremtésnek és megműveli a földet, képes fenntartani önmagát. A munkából ered mindennapi kenyerünk, melyért a Miatyánkban imádkozunk.
Azt is mondhatnánk, hogy az ember bizonyos szempontból a munkán keresztül még emberibbé válik. Május elsején bízzuk Munkás Szent József őrködő oltalmába mindazokat, akik a világ minden részén a munka nagy családjának tagjai.
Április
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kezdjük a kilencedet.
Templomunk búcsúmiséjét Pankotai József demecseri plébános (aki hajdanán újfehértói és így téglási káplán is volt), ünnepi szolgálatával fogjuk megtartani, május
elsején, délelőtt 11 órától, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Juhász Imre plébános

REKLÁM / HIRDETÉS
Járművezetői tanfolyam indul
Fekete Imre Hajdúhadház,Dr. Földi J. u. 47/a

A Sógor Autós Iskolánál (Téglás, Pozsár Gy. u. 36.)

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

Első megbeszélés: 2012.05.03. 17 óra
Tanfolyam kezdése: 2012.05.08. 17 óra

* 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

Megkezdett tanfolyamon óradíjat NEM emelünk.
Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

halálának 2 éves évfordulója alkalmából emlékszik
felesége és családja
„Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, míg élünk
velünk lesz fájó emléked.”

A TÉGLÁSI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
FELVÉTELT HÍRDET A 2012/2013 TANÉVRE
A KÖVETKEZŐ TANSZAKOKRA:
Zeneművészet: zongora, hegedű, furulya, fuvola, klarinét, fagott
Képzőművészet: grafika
Színművészet: színjáték
Táncművészet: néptánc
FIZETENDŐ DÍJAK:
A Közoktatási törvény által előírt minimális díjak.
TÉRÍTÉSI DÍJ: Egy tanszak esetén fizetendő.
TANDÍJ: Amennyiben két, vagy több tanszakra jár a tanuló, akkor a
térítési díjon felül a második és az azt követő tanszakokra tandíjat
kell fizetnie.
TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJMENTESSÉGET kapnak azok a
tanulók,akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek a gyermekvédelmi határozat időtartamára. Az ezt igazoló határozatot
szeptember 15-ig kérjük bemutatni az iskola Úttörő utcai titkárságán.
A jelentkezési lapot kérjük leadni 2012. május 17-ig
az iskola Úttörő utcai titkárságán.
Szeptemberben csak a fennmaradó helyekre hirdetünk pótfelvételi eljárást.
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
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.

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

Tavalyi áron!!! Ott vezetsz, ahol vizsgázol!!

Megemlékezés
Tardi Sándor (1943-2010)
Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata
helyben,Téglás,Kossuth u. 18. alatt.

Ahol az elegancia lakik

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

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

Adó 1%

Téglási Diáksport Egyesület
A diákolimpián való részvételt és egyéb költségeket fedezik a
2012. május 21. illetve 2012.május 30. a határideje az befolyt összegből. Ha nagyobb összeget sikerülne összegyűjteniük még több versenyre nevezhetnék tehetségek sportolóikat.
adóbevallásoknak
Ebben az évben is dönthetünk úgy, hogy adónk 2*1%-át Adószám: 19129356-1-09

jótékony célra ajánljuk fel.
Az egyik 1%-ot alapítvány, társadalmi szervezet
(pl. egyesület) vagy külön nevesített intézmény javára
ajánlhatja fel. A másik 1%-ról valamely egyház vagy a
törvényben meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat (a Nemzeti Tehetség Program) javára rendelkezhet.
Természetesen mindenki saját maga dönt arról, hogy
mely egyháznak, illetve alapítványnak vagy civil szervezetnek, intézménynek juttatja el ezt a bizonyos 1-1%-ot.
Településünkön is jó néhány olyan szervezet működik,
melyeknek szüksége van az Önök felajánlására.
Hogy miért ajánlja fel?
Mert jó érzés adni! Ráadásul adója 2*1 százalékának
felajánlása Önnek egy fillérébe sem kerül, hiszen ezt az
összeget amúgy is befizetné az államkasszába.
Arra szeretnénk megkérni Önt, hogy ezzel a jelképes felajánlással járuljon hozzá az egyesületek, alapítványok
sikeres működéséhez.

„Segíts, hogy segíthessünk” Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány a sajátos nevelést igénylő tanulók fejlesztő
foglalkozását célozza meg. A felajánlásokból a gyerekek
foglalkozásainak tárgyi eszközeit finanszírozzák, valamint ebből
fedezik a tanulmányi kirándulásokkal járó összes költséget is.
Adószám: 19125455-1-09
Városi Sportegyesület
Főleg sportszerek (mezek, sportszár, labdák, stb.) vásárlását
oldják meg a felajánlott 1%-ból. Ezen felül a sportolók utaztatását, a játékvezetői díjat, vagy éppen a sportszövetség felé a
tagdíjat is részben ebből a forrásból fedezik.
Adószám: 19850865-1-09

Téglási Családokért Közhasznú Egyesület
Az egyesület anyagilag és erkölcsileg is támogatja a téglási
családokat.
A gyerekeknek a nyári és őszi játszóház alkalmával a kézműves
foglalkozás tárgyi szükségleteit is ebből sikerült megvásárolni.
Ezen felül sportszereket és a karácsonyi ünnepségen az étel-ital
is ebből a forrásból valósult meg.
Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Az alapítvány a kis óvodásoknak bútorokat, és sok-sok játékokat Adószám: 18990212-1-09
vásárol a befolyt összegből. 2011.évben óvodai fektetőket
Téglás Város Polgárőr Szervezete
vásároltunk, így már minden csoportunkban korszerű fektetők
Városunk védelmezői a támogatásokat egy az egyben az üzemvannak.
anyagra fordítják. Amennyiben nagyobb összeget sikerülne
Adószám: 18555206-1-09
összegyűjteniük, akkor a téli járőrözéshez megfelelő ruhákat
vásárolnának.
„Téglási Iskolás Gyermekekért” Alapítvány
A felajánlásokból a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Adószám: 18990999-1-09
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tárgyi feltételeinek
fejlesztését kívánják folytatni.
Adószám: 19126607-1-09

Maradjon az 1% Tégláson!

