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Képviselő-testületi ülés
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-án délelőtt 8.30-kor, a Városháza Tanácstermében tartotta soron következő
ülését. Az első napirendi pontban polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta
történt fontosabb intézkedésekről.
A közoktatási törvény módosításai miatt módosult Téglás Város Önkormányzatának
Közoktatási Intézkedési Terve.
A Képviselő-testület, kikérve az iskola nevelő testülete, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét úgy döntött, hogy 2012. szeptember 1-jétől a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogát átadja a
Baptista Szeretetszolgálatnak. Reményeink szerint az iskola változatlan formában,
ugyanazzal a tárgyi és személyi feltételekkel, és hasonló színvonalon folytatja munkáját a
következő tanévben is. Részletes tájékoztatót a hamarosan megjelenő Téglási Krónikában
olvashatnak. Téglás Város Önkormányzata és Hajdúhadház Város Önkormányzata
megállapodást kötött, hogy Hajdúhadház a szabad kapacitással rendelkező intézményébe
biztosítja azon téglási lakóhelyű 1-8 osztályos tanköteles tanulók felvételét, akik
világnézeti szabadságuk miatt nem kívánnak a téglási egyházi fenntartású általános
iskolába járni.

Elfogadta a Képviselő-testület a gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését. Megállapította, hogy a gyermekvédelem területén dolgozók magas színvonalon
végzik munkájukat. Az értékelésből kiderül, hogy egyre több a szociális és anyagi nehézségekkel küzdő gyermekek száma. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a viselkedészavarral küzdő gyermekek iránt, ha kell szakértő bevonásával orvosolni a felmerülő
problémákat.
Elfogadták a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. A testület
megállapította, hogy a hivatal továbbra is magas színvonalon végzi a munkáját, az
ügyiratok száma, az adminisztráció évről évre nő.
Törvényi módosítások miatt módosítani kellett a szabálysértési tényállásokat
megállapító önkormányzati rendeleteket.
Elfogadta a Képviselő-testület a 2012. szeptemberétől induló óvodai csoportlétszámot
szeptembertől 10 óvodai csoport beindítása várható.
Önkormányzatunk hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa ismét pályázatot nyújtson be Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése címmel. A pályázati feltételek
kedvezőbbek a legutóbbi felhívás óta, 83 % állami támogatás érhető el sikeres pályázat
esetén.
A Képviselő-testület zárt üléssel fejezte be munkáját.
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. áprilisi ülésén úgy döntött, hogy
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel fennálló, 2012. május 31-én lejáró viziközmű
üzemeltetési szerződését nem kívánja meghosszabbítani, hanem – a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően – 11 település önkormányzatának társulásával saját üzemeltető szervezettel kívánja biztosítani a szolgáltatást a továbbiakban.
A társult tagok létrehozták a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (szh.: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.), melyek 1. számú üzemegysége
biztosítja városunkban a viziközmű szolgáltatást 2012. június 1-től. Előreláthatóan június 1-e után is
zömében - a jelenleg még a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. alkalmazásában álló szakemberek
fogják a zavartalan viziközmű szolgáltatást biztosítani városunkban. A szolgáltató váltás miatt szükséges óraleolvasás tervezett dátuma 2012. május 31-ét megelőző két hét, és a 2012. május 31-ét követő két
hét. A viziközmű szolgáltató váltást követően az ivóvíz és szennyvíz díjak 2012-ben nem módosulnak.
Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos hibabejelentést továbbra is az alábbi telefonszámokon
tehetnek:
Telefon/fax: 52/384-014 Hajdúhadházi Szennyvíztelep: telefon: 52/276-524

A téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szeretettel meghívja Önt és kedves családját aktuális tanszaki
rendezvényére.
Grafika tanszak év végi kiállítása:
A kiállításon szerepelnek a Szatmárnémeti Művészeti Iskola és a Fulneki
J.A. Komensky Iskola tanulóinak alkotásai is.
Időpontja: 2012. 06. 12. 1630 óra Helyszíne: Fényes u. 2-8. /Alsó tagozat—Aula/

Szabó Nikolett 7. c osztályos
tanuló rézkarca

Iskolánk harmadik és negyedik osztályos tanulói április 27-én
megyei tanulmányi versenyen vettek részt Debrecenben, a
Hatvani István általános Iskolában. Nagy örömünkre mindkét
csapat sikeresen szerepelt. A 3.a osztályosok második helyezést
értek el, 4 ponttal maradtak le az első helyezett csapattól.
A csapattagok: Kévés Kitti, Nyiri Ádám, Varga László.
A tanulmányi versennyel egy időben a prózamondásban is összemérhették
tudásukat a gyerekek. Itt is szépen szerepelt Fábián Zsanett 4.a osztályos
tanulónk, aki 2. helyezést ért el.
Valamennyi résztvevőnek és felkészítő tanítónak köszönjük a munkáját,
gratulálunk a díjazott tanulóknak.

A helytörténeti kiállítóterem újra a régi nyitvatartással várja látogatóit:
Hétfő, szerda : 13.00 – 17.00 óráig
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Járművezetői tanfolyam a Sógor Autós Iskolánál
(Téglás, Pozsár Gy. U 36.)
Első megbeszélés: 2012.06.19. 17 óra

Tanfolyam kezdése: 2012.06.21. 17 óra

Tavalyi áron!!! Ott vezetsz, ahol vizsgázol! Megkezdett tanfolyamon óradíjat NEM emelünk.

Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

Súlyemelés
Kimagasló formában versenyeztek a Téglásiak. Abszolút csapatbajnokság II.fordulóját rendezték
2012.05.19.-én Tégláson. A házigazdák esélyt sem hagytak a vendégeknek,amit magas pontszámmal meg is
nyertek. Az első forduló 3.helyről az élre ugrottak,még a bihariak a 4.ről a 3.helyre léptek előre. Megyénk
súlyemelőinek egy jó nap volt Csapatbajnokság legeredményesebb versenyzője Antal Sándor a Téglás Hajdu
Ipari VSE versenyzője volt.
Eredmények
1.hely Téglás Hajdu Ipari VSE 1196,61 pont
2.hely Nyíregyházi VSC 1156,77 pont
3.hely Biharnagybajom 1002,04 pont
4.hely Kisújszállás 918,36 pont

Kézilabda
Toborzás
Téglás Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya felvételt hirdet 97-98-99-2000–es születésű lányok
részére utánpótlás nevelés céljából!
Felvételi várható időpontja augusztus közepe, mely után egy pár napos felkészítő tábort
szervezünk a téglási sportpályán, melynek részleteiről Karsai Kata szakosztályvezetőnél
a 06/20-583-6464-es telefonszámon, vagy a karsai.kata@teglasvse.hu e-mail címen
érdeklődhetnek A tábor célja, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a rendszeres
sportolás iránt. A labda varázsával kelthető fel legkönnyebben a testnevelés, a rendszeres
sportolás iránti vágy, valamint ennek fenntartása. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág
jövőjét építhetik.
Nagyon fontos dolognak tartjuk a gyerekek fegyelemre, rendszerességre, türelemre, kitartásra, alázatra
való nevelését, melyet sportágunk népszerűsítésével szeretnénk elérni.
Reméljük felkeltettük érdeklődésüket, várjuk jelentkezéseiket a fent említett elérhetőségeken.

Eltelt egy év és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény újra
kiscsillagokat keresett. Az ötödik alkalommal megrendezett tehetségkutató versenyen 12 produkció versengett a fődíjért a 2012. év Kiscsillaga
címért. Idén is láthattunk ének, próza, tánc és hangszeres előadásokat.
A zsűri pedig idén is pontozott, bírált, dicsért: Szilágyiné Bodnár Erzsébet
igazgató és egyben a zsűri elnöke; Zimán Ferenc alpolgármester;
Papp Melinda a debreceni Vojtina Bábszínház művésze, a Bábosházi
Figyelő szerkesztője; Bíró Csaba, a Valcer Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, közoktatási szakértő; valamint Sári Gergő zongoraművész.
Amíg az ítészek végleges döntésükön gondolkodtak, addig sem maradtunk fellépők nélkül. Ferenczi
Erzsébet a debreceni Abigél Tánciskola táncosa lépett először a színpadra.
A hajdúhadházi Lesz Dance táncsoport apróságai hip-hop táncot adtak elő.
Az 5. c osztály pedig country tánccal szórakoztatta a közönséget.
A Valcer Táncstúdió téglási táncosai és párjaik minden alkalommal lenyűgöznek
mindenkit tehetségükkel. Idén sem volt ez másképp, Tóth Katalin és Kurtyán
Miklós valamint Belánszki Bianka és Marázi Márton párostól láthattunk többek
között Rumbát és Paso Doble-t.Minden résztvevő vásárlási utalvánnyal és egy
emléklappal tért haza.
A zsűri döntése értelmében ebben az évben az abszolút győztes Kiss Patrícia és
Tóth Emese énekes hangszeres produkciója, akik az első hely és a vándorkupa
mellett egy lengyelországi jutalomkirándulással is gazdagodtak. A közönségdíjas
pedig a Hardstyle Best Group táncosai lettek Leiter Ferenc és Felföldi Mihály
személyében.
Kocsis László tanár úr ötlete immár ötödik éve töretlen sikernek örvend, évről
évre bátrabbak, magabiztosabbak tehetségek jelentkeznek a versenyre.

VÁROSI HÍREK
Vendégeink voltak a Szatmárnémeti művészek
A Szatmárnémeti Szatmári Képzőművészek Egyesületének kiállítás megnyitóját
tartották április 27-én, pénteken a Városi Könyvtárban.
Vendégeink péntek délelőtt érkeztek, ellátogattak a Polgármesteri Hivatalba, ahol
Vatai Imréné címzetes főjegyző asszony mutatta be városunkat majd egy rövid séta
következett a településen, hogy a hallottakat élőben is megnézhessék.
Sopronyi Éva és Varga Miklós a téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény zenetanárainak előadása nyitotta meg a kiállítást.
Ünnepi köszöntőjében Czibere Béla polgármester örömét fejezte ki, hogy ez a kiállítás
létrejöhetett, hiszen a két település iskolái rendszeresen találkoznak, több közös
képzőművészeti kiállítást szerveztek és természetesen zenét tanuló növendékeik közös
hangversenyeken is szerepelnek. Varga Mária a Szatmárnémeti Művészeti Iskola
vezetője pedig az alkotásokat és az egyesületet mutatta be.
Az ünnepséget a szatmárnémeti művészeti iskola két tanulójának Bócsi Dorotytya zongora illetve Láng Tibor gitárjátéka
zárta.
Az egyesület 20 művésze 44 alkotással
érkezett hozzánk. Grafikák, olajfestmények, maszkok voltak láthatóak a
Városi Könyvtárban

Pályázati eredmény
EREDMÉNYHIRDETÉS
A CSILLAGHÚR EGYÜTTES "Ha királylány lehetnék" címmel rajzpályázatot hirdetett, melyre a
napközis csoportvezetők irányításával több rajzot készítettek iskolánk tanulói is. A beérkezett rajzok közül a legsikeresebbek díja, hogy az együttes készülő videóklipjében megjelennek az itt felsorolt
gyerekek munkái (a honlapunkon csak a téglási gyerekek nevét írtuk le. A teljes névsor és a beküldött
rajzok a következő honlapon tekinthetők meg: www.csillaghur.hu)
Hadházi Péter 2.a (Téglás)
Nyíri Dominika 3.a (Téglás)
Hadházi Orsolya 3.a (Téglás)

Leveleki Imre 2.a(Téglás)
Leiter Nóra 3.a (Téglás)
Csontos Zsófia Anna 3.a (Téglás)

Sotkó Sarolta 1.a (Téglás)
Juhász Jázmin 3.a(Téglás)
Király Lívia 3.d (Téglás)

Az általános iskoláktól olyan sok színvonalas pályamű érkezett, hogy a Csillaghúr Együttes szakmai zsűrije úgy
döntött, könyvjutalomban részesíti a három, legtöbb nyertes pályázatot beküldő iskolát is:
Szűcs Sándor Általános Iskola (Budapest) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Téglás)
Petőfi Utcai Általános Iskola (Békéscsaba)
A versesköteteket a nyertesekhez postai úton juttatják el.
A királylányos videóklippel hamarosan jelentkezik CSILLAGHÚR EGYÜTTES!

Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2012. június 12-én illetve június 19, 20, 21-én éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, hogy a feni 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.

REKLÁM / HIRDETÉS
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

Munkát vállalok
Nagy teljesítményű fűkaszával kertek, mezőgazdasági
területek fűnyírását, karbantartását vállalom
számlaképesen.
Érdeklődni: 70/7010-873, 52/708-465

Béke u. 52. (Zöld elefánt mellett) Hunyadi u. 3. (a Piacnál)
Csirkemell filé: 1080 Ft/kg
Csirkecomb: 560 Ft/kg
Csirke szárny: 460 Ft/kg
Csirke pecsenyecomb: 440 Ft/kg

ELADÓ
Elektromos bicikli eladó Tégláson.
Érdeklődni: 52/708-682
Kegyelet

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata
helyben,Téglás,Kossuth u. 18. alatt.
Érdeklődni: Szabó Zsolt

Telefon:

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

20/986-9902

Menta Autós-Motoros
Iskola
Következő tanfolyamunk megnyitója:

2012. 06.22-én (pénteken) 18.00 óra
Helyszín: Téglás II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
(Téglás, Fényes utca 4.)
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 !!!

Álláslehetőség
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás
Hegesztő képesítéssel rendelkező
munkavállalókat keres H E G E S Z T Ő munkakörbe,
azonnali munkakezdéssel.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés: személyesen, a cég telephelyén, Tégláson

(humánpolitika). Tel.: 52/582-804.
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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy Tóth Józsefné szül. Gábori Juliánna,
téglási lakos, életének 83. évében 2012.05.28-án elhunyt.
Temetésére 2012. június 11-én 11 órakor kerül sor a téglási
ravatalozóból, görög szertartás szerint.

Ahol az elegancia lakik

Végső nyugalomra a téglási régi temetőbe helyezzük.

Teszedd!
Június 2-án országszerte szorgalmas kezek szedték a szemetet
a köztereken. Iskolánk is csatlakozott a hulladékgyűjtési
akcióhoz. Az alsó tagozatos tanulók hétfőn járták Téglás
utcáit, és kezük nyomán megtisztultak a parkok, játszóterek is.
A kezdeményezés célja, hogy példát mutassunk.
Ökoiskolaként fontos, hogy gyermekeinkben tudatosítsuk a
környezetvédelem fontosságát. Ez az akció a természet
megóvása mellett, az összefogás szép példája is.

Mottója:
„Fogjunk össze a tiszta
Magyarországért!”

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben a tanév 2012. június 15-én (pénteken) fejeződik be.
2012. június 16-án (szombaton) 10.00 órától Ballagási ünnepséget tartunk
iskolánk Fényes utcai telephelyén található tornacsarnokban.
2012. június 18-án (hétfőn) 18.00 órától az Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Tanévzáró ünnepélye kerül megrendezésre a Fényes utcai sportcsarnokban.
2012. június 19-én (kedden) 17.00 órától a felső tagozat Tanévzáró ünnepélyére kerül
sor szintén a Fényes utcai sportcsarnokban.
2012. június 20-án (szerdán) 17.00 órakor az alsó tagozat Tanévzáró ünnepélye kerül
megrendezésre szintén a Fényes utcai sportcsarnokban.

Simonné Kiss Ágnes

Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

Sikersorozat rajzpályázatokon a Bárczay Anna
Városi Óvodában

A pályázatra a Szivárvány, Katica, Kisvakond, Cica, Margaréta és a
Pillangó csoport gyerekei készítettek rajzokat.

Kölyökidő Alapítvány által hirdetett rajzpályázat eredményei:
A Kölyökidő Alapítvány „Kincsek a környezetünkben” címmel
országos rajzpályázatot hirdetett meg. Óvodánk nyereménye 5000Ft
értékű könyvcsomag, amit a következő gyerekek színvonalas
munkáinak köszönhetünk.
Szivárvány csoportból: -Páli Andrea
Cica csoportból: Ölveti Lili, Kardos Zsófia, Csukrán Alexandra,
Nagy Dorina
Margaréta csoportból:
Lovas Ágnes, Oláh Noémi. Köblös
Kitti,Cseh Diána Katalin, Dancsi Réka

Lovas rajzpályázat eredményei:
A szedresi Lovas udvarház által meghirdetett IV. Országos Lovas
Rajzpályázaton Cseh Diána Katalin (Margaréta csoport) rajza
díjazott lett.
Kiállításra kerültek a következő gyerekek munkái:
Margaréta csoportból: Kovács Ábel Barnabás, Cseh Diána
Katalin, Lovas Ágnes, Riczu József
Katica csoportból: Broda Andrea
Szivárvány csoportból: Pénzeli Tamás

Dr. Oetkeres rajzpályázat eredményei:
Növekvő Hold Alapítvány rajzpályázatának eredménye:
Kálmán Csaba, a Dr. Oetker Magyarország Kft ügyvezető „Családdal vagyok” című országos pályázaton Kovács Tünde Csilla
igazgatója a „Támogatjuk a családot” Program rajzpályázatában a (Margaréta csoport) II. helyezést ért el színvonalas rajzával
„témakörben készített kimagasló pályamunkája és az összefogás
elismeréseként” oklevéllel és pudingporral ajándékozta meg az
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak!
óvodát és a gyerekeket.
Bodnár Katalin Óvodapedagógus

