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Polgármesteri tájékoztató
„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.”
(Kosztolányi Dezső)
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ebből az alkalomból köszöntöttük a városban élő „Szépkorúakat”.
Az ajándékműsorban felléptek a Bárczai Anna Városi Óvoda Csicsergő csoportjának tagjai.
A részletes képanyaggal is tarkított előadásomban minden aktuális kérdésről igyekeztem tájékoztatni a
jelenlévőket. Mindezeket követően Nádasdi László és Szabóné Megyesi Lívia nótaénekesek Jeremiás
Béla prímás, Tordai Jenő szintetizátor kíséretében derítették jókedvre a közönséget. A Gondozási
Központ munkatársai ebéddel vendégelték meg a jelenlévőket.
Tartalmas és jókedvű délelőttel vette kezdetét városunkban a
„Szépkorúak évada”.
Megbecsülésünket, tiszteletünket kívánjuk kifejezni azzal a
rendezvénysorozattal, amelyet kifejezetten az idősek számára
szerveznek a Gondozási Központ munkatársai. Kérem, hogy
éljenek a felkínált lehetőségekkel, így színesebbé, vidámabbá
és gazdagabbá tehetik a szürke terhekkel teli hétköznapokat.

Az elkövetkezendő évad rendezvényei:
2012. október 06. Kirándulás Tokaj hegyaljai szüreti napok
2012. október 10. Illés István „Ajala” humorista előadása
Helye: Városi Mozi Ideje: du. 17 óra
Belépés díjtalan!
2012. október 16.
Játékos vetélkedő
Helye: Idősek Klubja Ideje: de.: 10 óra
2012. november 06. Kirándulás-Bükkszentkereszt
Részvételi díj: 2.000.- ft
2012.november 16. Szépkorúak bálja (zenés,táncos mulatság, vacsorával)
Részvételi díj: 2.300.- ft/fő
2012. november 23. Gála műsor
Helye: Városi Mozi Ideje: du. 17 óra
Belépés díjtalan
2012. december 07. Karácsonyváró teadélután
Helye: Városi Mozi Ideje: du. 17 óra
Belépés díjtalan
2012. december 20. Kézműves foglalkozás
Helye: Idősek Klubja Ideje: de.: 10 óra

Jó szórakozást, vidám időtöltést kívánunk minden kedves „Szépkorúnak”!
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is részt vett a IV. Gulyás Fesztiválon
Már hetekkel a Gulyás Fesztivál megrendezése előtt törtük a fejünket, hogy az idén milyen programokkal színesíthetnénk a rendezvényt. A régebbi, jól bevált programelemeket természetesen most is megtartottuk, így a népszerű Jósda
ismét megnyitotta a kapuit, azaz fellebbent a függöny és az érdeklődők bepillantást nyerhettek jövőjük alakulásába.
Sokan voltak kíváncsiak, mit jósol nekik a kártya, mert mindenki egy kicsit félve néz előre, mi várható ránk ebben a
bizonytalan világban.
És a jós azt felelte: „ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők
uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass
magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magad, és el tudod fogadni sorsodat is.” Ezek a szavak mindenki
számára biztatást jelentettek, és megelégedéssel hagyták el a sátrunkat. A másik kedvenc - főleg a fiúk körében - a
csocsó volt. A sátor előtt felállított asztalt hamar körbe vették, és egymás után játszották a meccseket, izgatottan
pörgették a játékosokat.

Iskolai hírek- Papírgyűjtés
2012. szeptember 28-án (pénteken) került megrendezésre a DÖK által meghirdetett papírgyűjtés iskolánk felső tagozatán. A papírgyűjtés napja esősen indult, de
délutánra még a nap is kisütött. Nagyon ötletes megoldásokat láthattunk a
szállítás terén, voltak olyan osztályok, akik saját készítésű kocsin hozták a papírt.
Nagyon fegyelmezett volt mindenki és odafigyeltek a tisztaságra. Vidám kis nap
volt és sok papírt gyűjtöttek a szülők és gyerekek egyaránt. Köszönjük!

Eredmények:
1. 6.a – 2400 kg
3. 6.c – 1158,5 kg
5. 6.b - 811 kg
7. 8.a – 750 kg
9. 5.c – 718,5 kg
11. 8.c – 583 kg

2. 5.a – 1248 kg
4. 7.b – 901 kg
6. 5.b – 810 kg
8. 7.a – 731 kg

10. 7.c – 656 kg
12. 8.b – 546 kg

Újdonságként hoztuk a rendezvényre az intelligencia tesztet. Mérd meg az
IQ-dat! – biztattunk minden korosztályt, óvodásoktól kezdve a felnőttekig.
Sokan éltek a lehetőséggel és bátran szembenéztek a kihívással. Az egyáltalán nem könnyű feladatok megoldására sok fejtörést okozott az érdeklődőknek, de aztán jóleső érzéssel nyugtázhatták, hogy IQ-juk nem marad el az
átlagostól, sőt néhány fiatal esetében bizony mi magunk is meglepődtünk a
szép eredmények láttán. A sok érdekes programmal és látnivalóval hamar
eltelt a délelőtt, kezdődhetett a fimon, bográcsban rotyogó gulyások
kóstolása, majd pedig délután a szórakozás vette kezdetét.
Lengyelné Bihari Éva

Gerencsérné Fazekas Márta

Meghívó
A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szeretettel hívja Önt és
kedves családját, barátait 2012. október 12. (péntek) du. 17 órára téglási amatőr
képzőművészek „Ars poetica” c. bemutatkozó kiállítására
Köszöntőt mond: Czibere Béla polgármester
A tárlatot megnyitja: B. Orosz István festőművész
Műsor:
„Tiszta szívvel” B. Orosz István József Attila
verseiből összeállított irodalmi estje
Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)
Bemutatkozó amatőr képzőművészek:
Kiss Imre
Detári Dóra
Nagy László
Sárga Antalné
Szabó Miklós
Szabó Nikolett
ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi lomtalanítási akció” Tégláson
2012. október 27.-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.

Sport hírek
Súlyemelés

Miklósi

Zoltán Téglás Hajdu Ipari VSE súlyemelője,
2012. 09.17-22. között Szlovákia-Barpejov-ban megrendezett erőemelő
világbajnokságon 590 kg-os összeredménnyel világcsúcsot ért el, és
ifjúsági világbajnok lett. Edzője: Nagy László
Kézilabda
Női kézilabda csapat eddig lezajlott mérkőzései, eredményei:
2012.09.09. Nagyhegyesi SE- Téglás Városi SE
34-16
2012.09.15. Téglás VSE– Hajdú Rendészeti SE
23-12
2012.09.23. Berettyó MSE– Téglás VSE
36-23
2012.09.29. Téglás VSE- Amatőr NKSE Hajdúszoboszló 20-26
Következő mérkőzések:
2012.10.06. 14:00 Téglás VSE- Nádudvari Akarat Sportkör
2012.10.13. 14.00 Téglás VSE- Komádi SE
2012.10.20 16:00 Létavértes SC '97 SE- Téglás VSE
2012.10.28. 10:30 Női KK Balmazújváros- Téglás VSE
2012.11.11. 14:00 Kézilabda Egyesület Püspökladány- TVSE
Labdarúgás
Lezajlott mérkőzések
2012.09.08. HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E- Téglás VSE
2012.09.16.TÉGLÁSI VSE- NAGYHEGYES KSE
2012.09.22. Sárrétudvari KSE– Téglás VSE
2012.09.30. Téglás VSE– Kabai Meteoritok

0- 2
1-0
4-0
5-3

Továbbra is várjuk kézilabda utánpótlás
edzéseinkre az általános iskolás gyerekeket!
Edzések időpontjai:
Kedd: Téglás, Fényes utcai csarnok
3-6.évfolyam 17:00-18:00
7-8.évfolyam: 18:00-19:00
Csütörtök: 16:30-18:00 Széchenyi MSZKI csarnok
Indulás 15:45-kor a Könyvtár előtti buszmegállóból!
Közös átutazás Hajdúböszörménybe, különjárattal,
szülői felügyelettel!
Érdeklődni: Karsai Katalin 20-583-6464
Tagdíj: 1500 Ft /hónap/ fő

Következő mérkőzések:
2012.10.07. 14:00 Derecskei LSE- Téglás VSE
2012.10.14. 14:00 Téglás VSE– Nyíradony VVTK

2012.10.20. 13.30 Józsa SE– Téglás VSE
2012.10.28. 13:30 Téglás VSE– Monostorpályi SE

Minden sportbarátot szeretettel várunk
mérkőzéseinkre!

VÁROSI HÍREK
„Tűzvigyázóként a végtelen partján”

FELHÍVÁS
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat belvízelvezető – csatorna rekonstrukciós
munkálatokat folytat a Hadházi (VIII/7-2.sz. oldalágon)
Újfehértó és Téglás településeket érintve.
Kérjük az érintett települések lakosságát, hogy a munkálatok
kivitelezhetősége érdekében a kezelői sávot szíveskedjenek biztosítani
(21/2006.Korm. rend.2-4.)
A munkálatok várható befejezése: 2013.05.31.
Köszönjük szíves együttműködésüket és megértésüket!
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 45. Pf.: 6.
Tel/Fax: 42/ 500-128, 42/ 500-129
www.nyirviz.hu e-mail: vizgazd@chello.hu

Dancs Rózsát, a Kanadában élő írót, újságírót látta vendégül szeptember 20-án a
Városi Könyvtár. A téglási Polgármesteri Hivatal meghívására városunkba látogató
írónőt Németi Katalin, az intézmény vezetője köszöntötte. A találkozó moderátora
Dánielfy Zsolt, a debreceni Csokonai Színház művésze volt, aki a vendéggel való
kötetlen beszélgetés során tárta fel a küzdelmes életút stációit, mutatta meg az embert,
a művészt, miközben előadásában részleteket ismerhettünk meg Dancs Rózsa
novelláskötetéből. Czibere Béla polgármester megköszönte az írónő látogatását és
további sikereket kívánva, a viszontlátás reményében búcsúzott.
A rendezvényt Soproni Éva és Varga Miklós zenetanárok által előadott klasszikus dallamok tették még hangulatosabbá.,
A „Vaddisznók törték a törökbúzát” című kötetet az érdeklődők a Városi Könyvtárban találhatják meg.

Téglás Város Önkormányzata büszke arra, hogy immár 1952 óta áll könyvtárintézmény a település
közművelődésének szolgálatában. Ma már nem csak papíralapú, hanem elektronikus irodalmakat is
böngészhet az olvasó nagyközönség, és emellett a világhálót is sokan keresik fel, használva és kihaszPályázati azonosító: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0123
Elnyert támogatás összege: 7.950.000 Ft
nálva a könyvtár hagyományos és modern szolgáltatásait.
Kedvezményezett: Téglás Város Önkormányzata
Kivitelezés ideje: 2012.08.01-2012.10.05
A pályázat célja az informatikai korszerűsítés, a hagyományos és on-line könyvtári szolgáltatások
minőségének fejlesztése mellett a könyvtár oktatási-nevelési szerepének erősítése is volt.
Téglás Város Önkormányzata sikerrel pályázott ez év elején az TIOP.1.2.3-11/1, (Önkormányzati Téglás Város Önkormányzata, illetve a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény ez úton is
tulajdonú kötelező feladatot ellátó intézmények fejlesztése) - jogcímre. A Városi Könyvtár és Közmű- köszönetet mond a Támogatónak, illetve mindazoknak, akik közreműködtek a sikeres pályázati
velődési Intézmény Informatikai Fejlesztése - címmel beadott pályázattal, uniós forrásból 7.950.000 folyamatban!
forint támogatást nyert el. A forrás segítségével 2012.08.01 és 2012.10.05 között megvalósította a
A Városi Könyvtár megújult informatikai szolgáltatásaival várja régi és új látogatófejlesztést, melynek segítségével teljes egészében megújulhatott a könyvtár informatikai hardver és
it,Téglás város minden felnőtt és gyermek könyvbarátját!
szoftver állománya.
Intézmény: Téglás Város Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A TÉGLÁSI KÖNYVTÁRBAN

Íjászverseny Tégláson 2012.09.29.

Kutyák kötelező chipezése

2012.09.29-én szombaton sikeresen lezajlott az idén már negyedik alkalommal megrendezett
hagyományőrző íjászverseny. Látványos megnyitóval, a Keleti gyepű vezérének fogadásával vette kezdetét
a rendezvény, amire több mint 130 íjász nevezett be. Vatai Imréné címzetes főjegyzőasszony köszöntötte a
résztvevőket, akik izgatottan várták a megmérettetést, hiszen a téglási verseny számukra nagy kihívás.
A téglási erőpróba évről évre attól egyedülálló a többi versenyhez képest, hogy itt szinte minden cél ügyességi, mozgó, forgócél. Idén is a Dégenfeld kastélykert adott otthont az eseménynek, amelynek területén
tizenhárom darab cél volt felállítva, melyek különböző nehézségi fokúak.
Egész nap kézművesek vására, kirakodás várta az érdeklődőket, és a kellemes környezetben, időben végigsétálhattak az akadályok mentén a
kastélykertben. A verseny a Téglás Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg, a díjazottak
kerámia jutalmát pedig Szabóné Pénzeli Erzsébet készítette el. További támogatók: Jászberényi Miklós, Polgárőrség, Sigér Miklós, Sipos
Sándor, Kun Sándor, hagyományőrző ruhakészítő. Képek megtekinthetők: www.keletigyepu.hu oldalon a galériában.

A chip beültetése
A mikrochip beültetése egy fájdalommentes 2 perces beavatkozás ,melyet egy fecskendőhöz hasonló steril eszközzel
végzünk ,melynek segítségével juttatjuk a chipet tartalmazó
kapszulát az állat bőre alá.
A chip egy rizsszemméretű eszköz ,melynek meghibásodása
kizárható ,szövetbarát anyaga nem vált ki az állat szervezetében ellenreakciót , a beültetés helyén - a nyak bal oldala szépen megtapad.
A mikrochip 15 jegyű számsort tartalmaz , melynek segítségével az állat tartósan lesz megjelölve,ezáltal az állat és tulajdonosa azonosíthatóvá válik egy adatbázis segítségével, melybe a
beültetést végző állatorvos rögzíti az állat és tartója adatait.
A mikrochip beültetését Kormányrendelet írja elő ,melynek
értelmében 2012.december 31-ig minden 4 hónaposnál idősebb
eb chippel való megjelölése kötelező! Ennek betartását a
jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
A beavatkozást az állat tartási helyén is végzem előzetes
egyeztetés alapján.
A chipezés és regisztráció ára : 3500 Ft.
További információ : 06 /20-945-58-46
Dr Kecskés Lajos állatorvos

Gazdálkodók figyelmébe!

Ajándék

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt.
A törvényalkotó célja az agrár- és élelmiszergazdaság,
a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdálkodók
piacra jutásának elősegítése, az agrár- és
élelmiszergazdaság szereplőinek széles körű integrálása és összérdekének képviselete.

A HAJDU Cégcsoport szeptember 29-én családi napot szervezett a dolgozók és
családtagjaik részére. Az egész napos rendezvényen gyermekprogramokon, szórakoztató műsorokon és főzőversenyen vehettek részt az érdeklődők.
A főzőversenyen II. helyezést elért Mufi és Tettestársai (Szatmári István és Szilágyi
Ferenc) csapat nyereménye egy nagy fordulatszámú centrifuga volt, melyet Hajdúsági
zöldséges-babos ragujukkal érdemeltek ki. A csapat a nyereményét Téglás Város
Önkormányzatának ajánlotta fel. Köszönjük a felajánlást. A centrifugát a Városi Bölcsőde mosodájában nagy örömmel fogadták a dolgozók.
Czibere Béla polgármester

A kitűzött célok eléréséhez a törvény hatálya alá tartozó
valamennyi agrárgazdasági tevékenységet
folytató gazda, gazdálkodó szervezeteknek, a törvény
mellékletében felsoroltak szerint lényegében a teljes
agrárvertikum szereplőinek (mezőgazdasági termelés, feldolgozás, kereskedelem) kötelező a tagság, a
nyilvántartásbavétel (regisztráció) és az egyszeri díj
(5.000.-Ft) megfizetése.
A választási tagjegyzékbe történő bejelentkezés, a
regisztráció határideje 2012. november 30.

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

Háziorvos szabadsága
Tájékoztatom Önöket, hogy 2012.10.10-12-ig
Dr. Gál Róza szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Sikula Erika
Rendelési idő: Szerda, péntek 13:30-16:30

Menta Autós- Motoros
Iskola
Következő tanfolyamunk megnyitója:

2012. Október 10. (szerda) 18:30
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 !!!

Helyettesít Dr. Gál Róza: Rendelési idő: csütörtök 8:00- 11:00

Ahol az elegancia lakik

Összközműves családi ház eladó Tégláson, a Vasút u 13.
szám alatt. Nagy telekkel!
Érd: 06-20-510-0013 Irányár: 4 millió Forint

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

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel:
Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik: havonta
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik:
havonta 2300 példányban,Téglás
város területén.
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Téglás, Nyárfa u. 38. szám alatt 1450 m - es
építési telek sürgősen ELADÓ!
Irányár: 3,2 Millió Ft
Érdeklődni: 06-70-633-2100

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata helyben,
Téglás,Kossuth u. 18. alatt.

Érdeklődni: Szabó Zsolt Telefon: 20/986-9902

