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Képviselő-testületi ülés
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. június 26-án délután
14.30-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.
Elfogadták a Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló értékelést. Az intézmény
kihasználtsága 106 %-os. Az óvoda megfelelően gazdálkodik a különböző költségvetési
normatívák felhasználását illetően. Továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű
gyerekek foglalkoztatására valamint a tehetséggondozásra. Kiváló az intézmény kapcsolata a
szülőkkel, önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel. Az előző évben is színes
programokkal vártak mindenkit.
Elfogadásra került a város Közrend-, és Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
A környező településekhez viszonyítva jónak mondható. A lakásbetörések, a tulajdon elleni
lopások száma. Sajnos még mindig nagy problémát okoz a főtér környékén tartózkodó fiatalok
viselkedése, valamint a randalírozó motorosok és autósok, akik éjszaka száguldoznak a város
utcáin, a lakosság nyugalmát zavarva, és olykor még kárt is okoznak a városnak.
Elfogadta a testület a Bárczay Anna Városi Óvoda Minőségirányítási Program teljesültségéről szóló értékelést. Az intézmény továbbra is magas színvonalon folytatja munkáját.

A Bárczay Anna Városi Óvoda szeptembertől 10 óvodai csoporttal indul, emiatt az
intézmény alapító okiratát is módosítani kellett.
Helyi adók, normatívák és segélyek átcsoportosítása miatt módosult a 2012. évi költségvetési
rendelet.
Döntött a Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásának betöltéséről. A beadott pályázata alapján, valamint a
nevelőtestület és szülői szervezet véleménye alapján Szilágyiné Bodnár Erzsébet vezetői
megbízását további 5 évre meghosszabbították.
Hajdúhadház Városi Önkormányzat és Téglás Városi Önkormányzat tulajdonát képezi a
Badacsonytomajban lévő önkormányzati üdülő. Előzetes felmérés alapján szükségessé vált az
üdülő épületének felújítása, állagmegóvása, a felszerelések korszerűsítése, melyhez
önkormányzatunk tulajdon részarányban költséget biztosít.
Téglás Város Önkormányzata 100. 000 Ft összeggel támogatja a Római Katolikus egyház
szolgálati lakásának felújítási költségeit.
Módosult a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött bérleti szerződés. A módosításra a díjtételek változása miatt volt szükség.
A lebontott Pozsár Gyula utcai iskola helyén közparkot alakítanak ki. A tervezett parkosítás
járdák kialakítását közvilágítás kiépítését valamint növénytelepítést foglal magában.
A Képviselő-testület zárt üléssel fejezte be munkáját, melynek keretében kimagasló
munkájáért „Közszolgálati díj” elismerésben részesítették Pánya Miklósnét, a Polgármesteri
Hivatal ügyintézőjét.
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Serdülő:
45 kg I.hely Szabó Béla Téglás Hajdu Ipari VSE
50 kg I. hely Gömöri Dávid Téglás Hajdu Ipari VSE
VIII. "Narancs Kupa" Országos Súlyemelő versenyt 56 kg I. hely Dudás Kristóf Téglás Hajdu Ipari VSE
rendeztek hétvégén Tégláson. A kitűnően megren- 62 kg I hely Brázda Rudolf Téglás Hajdu Ipari VSE
dezett viadalt Tasó László országgyűlési képviselő, Ifjúsági:
a verseny fővédnöke nyitotta meg. Az éremtábláza- 69 kg I. hely Barakonyi József Téglás Hajdu Ipari
ton Téglás bizonyult a legjobbnak, 9 aranyéremmel. VSE
Csapatbajnokság:
I. Kisújszállás SzSE
II. Téglás Hajdu Ipari VSE
III. Biharnagybajom SE
IV. Debrecen SFC
Korosztályok legeredményesebb versenyzői:
Fiú:
Szegedi Ádám Téglás Hajdu Ipari VSE
Lány:
Tóth Anna Téglás Hajdu Ipari VSE
Serdülő:
Brázda Rudolf Téglás Hajdu Ipari VSE

Junior:
69 kg I. hely Antal Sándor Téglás Hajdu Ipari VSE
85 kg I. hely Pánik Tamás Téglás Hajdu Ipari VSE
Edzők:
Téglás - Nagy László
Kisújszállás - Szabolcsi Károly
Biharnagybajom - Földi József
Debrecen - Szabó Elemér

Hajdú-Bihari megyei győztesek:
Leány:
53 kg I. hely Tóth Anna Téglás Hajdu Ipari VSE
Fiú:
40 kg I. hely Szegedi Ádám Téglás Hajdu Ipari VSE

A Hajdú-Bihar megyei Polgárőr Szövetség Hajdúnánáson
rendezte meg a XX. Megyei polgárőrnapot.
A Téglás Város Polgárőr Szervezete 54 fővel vett részt a rendezvényen. A megyei szervezeteknek az országos vezetés nevében
Dr. Kökényesi Antal az OPSZ. elnökhelyettese,valamint a Hajdú
-Bihar megyei rendőr főkapitányság nevében Dr. Fekete Csaba
rendőr dandártábornok megyei főkapitány megköszönte a 2011
évben végzett munkájukat. Az ünnepélyes megnyitó után
Kolompár Lászlót, a szervezet elnökhelyettesét a polgárőrségben
végzett odaadó, önzetlen munkája elismeréseként a
„ Polgárőr Érdemkereszt „ arany fokozatával tüntette ki.
A polgárőröket meglátogatta Czibere Béla polgármester úr, és
gratulált Kolompár Lászlónak a kitüntetéshez.
A polgárőrség nevében megköszönöm Kemecsei Csaba és Sígér
Sándor vállalkozóknak, hogy támogatták felajánlásukkal a
szervezetet.

Kedves Szülők!
A karbantartási szünet idején 2012. 07. 01-2012. 07. 31-ig minden hét keddjén
800 -1200-ig adminisztrációs ügyeletet tartunk az óvodavezetői irodában.
Veresné Hevesi Zsuzsuzsánna óvodavezető-helyettes

Szavazzanak Téglásra!!
A Gyermekétkeztetési Alapítvány együttműködve a Raiffeisen Bank Zrt-vel,
pályázatot írt ki „Raiffeisen Mindenki ebédel 2012” címmel.
A pályázat célja: az alapítvány támogatói segítségével szeretné megoldani,
hogy hazánk településein ne csak a szorgalmi időszakban, hanem azon kívüli
hétvégéken, iskolai szünetekben (tavasz, nyár, tél) minden óvodás és általános
iskolás korú gyermek rendszeresen étkezzen.
A Raiffeisen Bank kártyahasználatához kötődő programjának eredményeként
várható adományösszegből kb. 250 gyermek 6 havi ellátására nyílik lehetőség.
A pályázathoz önerőre nem volt szükség.
Városi Önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be, és túljutott az első fordulón,
ennek eredményeként az Önkormányzat –másik 20 Önkormányzattal együttfelkerült a Facebook.com oldalra, ahol 2012.07.02.-2012.07.16. között lehet
szavazni. Egy e-mail (host, server) címről maximum 3-at. A legtöbb szavazatot
kapott települések fogják a Raiffeisen támogatást élvezni az összegyűjtött
pénzmennyiségtől függően.
Kérem, szavazzanak Önök is Téglásra!

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése jóvoltából 1929 óta, idén 83. alkalommal
rendezték meg országszerte az Ünnepi Könyvhetet.
Az eseménysorozat szervezésébe a Városi Könyvtár minden évben bekapcsolódik, képviselve
városunkat a programok megvalósítását vállaló 10 megyei település sorában.
A kortárs magyar irodalom bemutatására koncentráló rendezvények állomásaként településünk a
debreceni író, újságíró Hornyák Andrást látta vendégül.
A szerző elsősorban a nemrégiben megjelenő „A torony éneke” című novelláskötetéről beszélt téglási olvasóinak, azokról
a „kisember hősökről”, akik olykor nemes, olykor undorító küzdelmek árán próbálnak fennmaradni a történelmi hullámverésben. A tanulságos, elgondolkodtató, szívszorító történetek szereplőinek vágyaiban legvégül saját álmainkra
ismerünk: a jelképes torony harangjának lélek nélküli, gépi kongatása helyett még mindig tiszta emberi hangra vágyunk.
A kötet írásaiból válogatott, valamint a szerzővel beszélgetett Németi Katalin intézményvezető.

Gyermeknap a Bárczay Anna Városi Óvodában 2012.Május 31.
Reggel már nagy izgalommal érkeztek a gyerekek, hiszen tudták ők is,hogy ez a nap
róluk szól. „Ma mindent lehet!” Az apróságokat vidám zene hívogatta az udvarra,
ahol már várta őket a Kölyök idő ugráló várai, és ügyes kezű arcfestői. Így az
udvarunk hamarosan megtelt pillangókkal, tündérekkel, pókemberekkel…
Az ugráló vár a sok vidám hancúrozó gyerektől volt hangos!
Sokan táncoltak, rajzoltak, hajtogattak és a fejlesztő játékokkal játszottak.
A napocska is ránk mosolygott, nagyon jó hangulatban telt
el ez a délelőtt, a gyerekek jól érezték magukat.
Gránicz Lajosné szabadidős munkaközösség vezető

VÁROSI HÍREK
Ez év februárjától országszerte, így településünkön is beindultak a közfoglalkoztatás támogatására az úgynevezett
Startmunka programok. A Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében városunkban jelenleg 66 fő dolgozik
5 projektben (közút, illegális hulladékkezelés, belvízelvezetés, mezőgazdasági földutak karbantartása, téli és egyéb
értékteremtő program).
A közfoglalkoztatás megítélése országos szinten sajnos nem mindig pozitív. Ennek oka lehet a nagyon alacsony
munkabér, ami nem elég motiváció az amúgy is hátrányos helyzetben élők számára. A közfoglalkozatásba bekerülő
személyek hosszú ideje munkanélküliek, egyedüli jövedelmük a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Ez a tartós
munkanélküliség a munkába állást követően a munkához való negatív hozzáálláshoz, illetve nem megfelelő
magatartáshoz vezethet (munkaidő be nem tartása, a kijelölt feladatok részleges teljesítése).
Településünkön a kezdeti nehézségek ellenére a pályázatban vállalt feladatok elvégzése szépen halad. Szigorúbb
ellenőrzéseket tartunk a dolgozók körében, ezzel is megelőzve az esetleges problémákat.
A Startmunka programban dolgozók a szilárd útburkolattal rendelkező utcák melletti zöldsávon folyamatosan
kaszálnak, takarítják és levágják a füvet az árkokban és az átereszeknél is.
Folyamatosan zajlik az útegyengetés azokon a külterületi utakon, ahol szükséges. Mezőgazdasági útjaink egy részét
is rendezték. A Kisrét területén a vízelvezető csatorna tisztítása is a közfoglalkoztatottak feladata.
Városunk központjának rendbetétele, kaszálás és virágültetés is az ő munkájuknak köszönhető.
Bízunk benne, hogy a jövőben is folytatódik a közfoglalkoztatás támogatása, reméljük minél több embert sikerül
munkához segíteni.

A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv tájékoztatása a településünkön elvégzett ivóvíz vizsgálat
eredményéről.
„A Téglás, Fényes u. 2-8. sz. alatt lévő II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában, mint ivóvízvizsgálatra kijelölt fogyasztási ponton, az
ivóvíz minősége bakteriológiai szempontból megfelelt a rendelet
1. sz. mellékletében foglalt határértékeknek.
A hatósági biológiai vizsgálati eredmények alapján a vizet a rendelet
értelmében kifogásolt minőségű víznek kellett tekinteni. Megjegyezzük, hogy ezek, az un. „indikátor paraméterek” elsősorban
üzemellenőrzésre szolgálnak. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a
geszterédi közüzemi vízművet üzemeltető Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. intenzív hálózatmosást végzett, ezt követően 2012.
március 20-i és április 24-i ismételt önellenőrző ivóvíz-vizsgálati
eredmények szerint az ivóvíz minősége megfelelő mértékben javult.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a nevezett vízminőségi
jellemzők szokatlan változást nem mutattak, a közüzemi vízellátó
rendszer által szolgáltatott ivóvíz nem tartalmaz olyan mennyiségben
vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, amely az emberi
egészségre veszélyt jelenthet.”

Pindúr-Pandúr találkozó

Séta a ballagó nagycsoportosokkal.

2012.május 30-án délután a kisiskolás Pindúr-Pandúrokkal
ellátogattunk az óvodába. Sigérné Gerhardt Veronika óvó
néni nagy szeretettel fogadott bennünket. Az óvodás és az
iskolás tehetségműhely tagjai játékos vetélkedésben mérték
össze tudásukat. Volt KRESZ-tábla felismerő játék, kerekpáros ügyességi verseny, járműfelismerés hallás után! Nagyon
jó hangulatban telt el a délután. Ezt a ragyogóan sikerült
programot szeretnénk megismételni.

2012 június14-én, csütörtökön a ballagó nagycsoportos óvodásokkal tettünk
egy sétát a város központjában, és az óvoda körül. A gyerekek nagy izgalommal gyülekeztek az óvoda udvarán
Minden csoport, hozta a kis zászlóját, és a
gyerekek kaptak egy felfújt léggömböt is, amit
magukkal vittek a sétán. Nagyon büszkén
lépkedtek, mivel ők a nagyok az óvodában.
A járókelők is érdeklődve figyelték a gyerek
sereget, a sok kék színű lufival, akik így nagy
feltűnést keltettek az utcán.
Visszaérve az óvodába ropi, keksz és szörp
fogadta a sétálókat. Gyorsan el is fogyasztottak
mindent és boldogan mentek játszani az óvodában maradt társaikhoz.
Veresné Hevesi Zsuzsánna
Óvodavezető-helyettes

Szeptemberben várjuk az
ovisokat az iskolába!
Varga Attiláné

Tájékoztatás háziorvos
szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012. június 25. és július 13. között
Dr. Barta Károly
szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Tóth László

Tájékoztatás háziorvos
szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012.07.04-én, 06-án ,11-én ,
13-án ,18-án, 20-án, 25-én és 27-én
Dr. Gál Róza szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Sikula Erika
Rendelési idő: 15:00-16:30-ig

A hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak
- hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben terjedő, allergiát is. A törvény lehetőséget ad - szigorú eljárási rendben - hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul
kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene történő védekezés nemcsak a növénytermesztők, hanem művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.
minden földhasználó és földtulajdonos – beleértve a kiskertek tulajdonosait is – kötelező feladata.
Felhívom a törvény hatálya alá tartozó ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy a parlagfű
A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok legkésőbb június 30-ig végezhetik el
elleni védekezés elmulasztása június 30-a után szankciót von maga után!
büntetlenül. Ezt követően viszont az illetékes hatóság a bejelentések alapján közérdekű védekezést
rendelhet el, amelynek költségei – és a kezelést követően megállapított növényvédelmi bírság – A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretének hiányában is
el kell végezni haladéktalanul a közérdekű hatósági védekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott
a tulajdonost, illetve a földhasználót terhelik.
fellebbezésnek sincs.
A növényvédelmi bírság mértéke – 2007. május 15. napjától kezdődően 20.000,-és 5.000.000,-Ft
A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a nagyszámú allergiás
között határozható meg. A bírság mértékének alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
beteg érdekében, az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az
A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb
államigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is
tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű
elvégezhető.
elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén
A hatósági védekezést elrendelő határozatok a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő
pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a június
kifüggesztéssel kerülnek közlésre.
végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni,
talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.
amely a helyi feltételektől függően több tízezer forint is lehet hektáronként.
Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágzásától, illetve a
virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználók- A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.
kal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Vatai Imréné címzetes főjegyző
Téglás Városi Képes Újság
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: havonta
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik havonta 2100 példányban,
Téglás város területén.

Ahol az elegancia lakik

Nyitva tartás: A hét minden napján 10-22 óra

Tisztelt Ügyfelünk!
A Com 2 Bt. értesíti Tisztelt Előfizetőjét, hogy a fenntartható fejlődés érdekében olyan
fejlesztéseket hajt végre, amely Önt közvetlenül érinti.
A korábban alkalmazott internetes azonosítási módszer helyett felhasználónevet, és
jelszót adunk ki minden Ügyfelünknek, ezért szeretnénk megkérni, hogy fáradjon be
Téglás, Malom u. 2/a alatti irodánkba és vegye át az új, egyedi azonosítóját.
(személyigazolvány, lakcímkártya szükséges)
Az új módszerrel csatlakozó ügyfeleink gyorsabb internet szolgáltatást kapnak,
változatlan feltételek mellett, de igény szerint díjcsomag váltásra is van lehetőség.

Szeretettel várjuk, térjen be hozzánk!

Szeretettel várjuk üzletünkben!

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

Tájékoztatjuk kedves régi és új Vendégeinket, hogy a
Véndiófa Csárda ismét a régi ( 2002) csapattal üzemel.

Megújult étlap és itallap,bor és pálinkaválaszték!

