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Képviselő-testületi ülés

A rendelet kiegészült a mentességgel és díjkedvezménnyel az alábbiak szerint:

„(1) Mentes a talajterhelési díj fizetés alól az a kibocsátó:
a.akinél a fogyasztási helyen együtt élő személyek mindegyike betöltötte a
27-én tartotta soron következő ülését.
65. életévét;
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták a polgármesb.akinek az ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, ha az ingatlanon nem található
teri tájékoztatót az elmúlt testületi ülés óta történt intézkedéseklakóépület;
ről.
A következő napirendi pontban a képviselők elfogadták a Mikrotérségi Szociális 2. 80%-os díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót a fogyasztási helyen élő személyenként havi 2 m3 vízfogyasztási mennyiségig.”
Gondozási Központ tevékenységének értékeléséről szóló beszámolót. A képviselők
megállapították, hogy a plusz szolgáltatások bevezetésével tovább nőtt az ellátások
A képviselők véleményezték a Bárczay Anna Városi Óvoda Szervezeti és Működési
színvonala és sikerült még jobbá tenni a városban élő idős emberek komfortérzetét.
Szabályzatát, melyet a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazottak szerint
Mindenképpen törekedni kell arra, hogy a jövőben hétvégén és az ünnepnapokon is
készítettek el az óvodapedagógusok.
kerüljenek ellátásra az egyedül élő idős betegek. A jelenleg is magas színvonalon
végzett szakmai munkát elismerték a vezetőnek és munkatársainak. A jövőben is A Képviselő-testület döntött a civil szervezetek támogatásáról.
legyen jellemző a minőségi szakmai munka, az ésszerű szervezés, a takarékos gazdálA Képviselő-testület megbízta az alpolgármestert, hogy vegyen részt településünk
kodás.
A Képviselő-testület módosította a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról képviseletében azt Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. közgyűlésén.
szóló rendeletét, melynek rendelkezéseit 2012. január 1-től kibocsátott vízmennyiség
után fizetendő talajterhelési díj számítása során már alkalmazni kell. A Különfélék keretében aktuális kérdésekről tájékozódtak a képviselők.
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Ebben a tanévben a
hajdúhadházi Földi János
Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI rendezte meg a
hagyományos Kistérségi Zenei Találkozót, melyen
Hajdúhadház, Bocskaikert, Újfehértó és Téglás művészeti iskoláinak zenei tanszakos tanulói vettek részt.
A rendezvény 2010-ben a mi iskolánk kezdeményezésére indult. Az évente más-más településen
megrendezett Zenei Találkozó célja, hogy a tehetséges
tanulók bemutathassák tudásukat. A koncert lehetőséget
ad tapasztalatcserére mind a diákok és mind a tanárok
valamint a szülők között. Ezzel a rendezvénnyel méltóképp emlékeztek meg
a résztvevő iskolák Bartók Béla születésnapjáról és március 25-éről, a
Tehetség Napjáról. Jövőre Tégláson találkozunk majd, hiszen iskolánk fogja
megrendezni a zenei találkozót.

A művészeti iskola zenei tanszakos tanulói és tanárai koncertet adtak 2013.
03. 19-én az Aulában. Ezzel a zenei rendezvénnyel emlékeztünk meg Bartók
Béla születésnapjáról valamint a Tehetség Napjáról, A nagy sikert aratott
koncerten valamennyi zenei tanszakos tanuló fellépett.

Az 5. Bocskai István Lövészdandár tájékoztatja a lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2013. április 08-án
éleslövészet, 09-10-11-én helikopteres kiképzés kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, 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.

2013. évi házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtési időpontok
Téglás
2013. április 11.
2013. május 9.
2013. június 6.
2013. július 4.
2013. augusztus 1.
2013. augusztus 29.
2013. szeptember 26.
2013. október 24.
2013. november 21.
Tájékoztatás Téglás postai nyitva tartás
változásáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. április
1-jétől Téglás posta nyitva tartása az alábbiak
szerint alakul:
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-17.30
Péntek: 8.00-15.00

IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK TÉGLÁSON

Közlemény

ÖRÖMMEL TUDATJUK AZ ÉRINTETTEKKEL, HOGY 2013. MÁRCIUSÁBAN ÚJABB 3 TÉGLÁSI
CSOPORT TAGJAI KEZDHETTÉK MEG TANULMÁNYAIKAT A TÁMOP 2.1.2 PROGRAM KERETÉBEN!
JELENLEG 1 ANGOL ÚJRAKEZDŐ, 3 NÉMET KEZDŐ, 1 NÉMET ÚJRAKEZDŐ ÉS 1 INFORMATIKAI
CSOPORT TANULHAT A TELEPÜLÉSÜNKÖN RENDKÍVÜL KEDVEZMÉNYES ÁRON, MINDÖSSZE 2%
ÖNERŐ BEFIZETÉSE MELLETT AZ "IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE" CÍMET VISELŐ PROJECT JÓVOLTÁBÓL
A TÖBBI JELENTKEZŐ TÜRELMÉT KÉRJÜK, AMINT ÚJABB KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK NYÍLNAK,
ÉRTESÍTJÜK AZ ÉRINTETTEKET. TOVÁBBI JELENTKEZŐKET IS VÁRUNK A MOST KIALAKÍTÁSRA
KERÜLŐ CSOPORTOKBA! (NÉMET, ANGOL KEZDŐ, ÚJRAKEZDŐ ILL. INFORMATIKA)

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket a fenntartásában
lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a 22/2013.
(III. 22.) EMMI rendelet szerint.
A beiratkozás a 2013/2014-es nevelési évre történik.
A beiratkozás időpontja 2013. május 6-10. 8.00-14.00 óráig
Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a,
óvodavezetői iroda

A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDNI A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN LEHET, ILLETVE A
www.tudasodajovod.hu weboldalon

Sport hírek
Kézilabda
Elkezdődött a 2012/13-as bajnoki szezon tavaszi fordulója csapatunknak,.amit a 9. helyről vártunk. Gárdánkhoz egy debreceni kapus, Bernáth Dóra igazolt, amire Kiss Emese térdsérülése miatt volt nagy szükség. Az első mérkőzésre 2013.03.24-én került sor a Hajdúszoboszlói NKSE otthonában. A meccs 14-14-el
zárult, így 1 ponttal gazdagodott csapatunk. Következő mérkőzésünket a rossz időjárási viszonyokhoz igazítva a hajdúböszörményi Széchenyi István MGSZKI tornacsarnokában játszottuk le, ahol a tabella 2.
helyén álló Nagyhegyes csapatát fogadtuk. A mérkőzés végeredménye: TVSE– Nagyhegyes SE 21-29
(7-18). Kiemelném a csapat irányító játékosát, Bereczki Barbarát, aki remek formában van, a hajdúszoboszlói csapatnak 7, a nagyhegyesi gárdának pedig 11 gólt dobott. Ezúttal gratulálok neki a teljesítményéhez.
Következő mérkőzéseink:
2013.04.07. 15:00 HRSE Debrecen- Téglás VSE
2013.04.14. 13.00 Téglás VSE– Berettyó MSE
2013.04.21. 11:00 Amatőr Női KSE Hajdúszoboszló—Téglás VSE
2013.04.28. 11:00 Nádudvari Akarat Sportkör- Téglás VSE

Szeretettel várunk minden szurkolót mérkőzéseinkre!

Karsai Katalin Csilla TVSE kézilabda szakosztályvezető

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek orvosi igazolása
- a gyermek oltási kiskönyve
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az intézmény
értesíti a település jegyzőjét.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket
felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.
Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe.
A felvételről meghozott döntésről 2013. június 10-ig írásban értesítjük
a szülőket. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város
Önkormányzathoz.

Czibere Béla polgármester

VÁROSI HÍREK
Elismerés a Sportok Házában Budapesten
A tavasz beköszöntött, így az óvodai hagyományokhoz
hűségesen ismét nyitott óvodai napokat rendeztünk.
A fenntartó képviseletében Czibere Béla polgármester Úr,
Szentpéteriné Zeller Edit vezető főtanácsos Asszony, a
képviselőtestület tagjai, és intézményvezetők is ellátogattak
csoportjainkba. A szülőkkel, tanítókkal közösen egy-egy
délelőtti programba tekintettek be a látogatók. Így tavasz
környékén már tudjuk, hogy közel 70 óvodás gyermeket
engedünk útjára az iskolába, és az idei évben óvodát kezdő
gyerekek is már az óvodások megszokott életét éli. A nyílt
napok utáni óvodai nyitott napokon a leendő óvodásaink
látogattak el a gyönyörű óvodaépületünkbe szüleikkel.
Bátran, mosolyogva fogták édesanyjuk kezét, sétálgattak
csoportról-csoportra, közben pedig arról beszélgettek, már
milyen nagyok, és ÓVODÁSOK lesznek. Köszönjük
óvodánk fenntartójának, képviselőknek, szülőknek, hogy
érdeklődtek intézményünk munkája iránt, s szeretettel várunk mindenkit a következő évben.

Novotni István a Hajdu Zrt. vezérigazgatója
„A Magyar Súlyemelésért” kitüntetés arany plakettjét
kapta. A rangos díjat Nagy László, a Téglás Hajdu Ipari
Városi Sportegyesület vezetője vehette át, aki ezen felül
munkája elismeréséül egy előfizetéses telefont kapott
Dobos Imrétől a Magyar Súlyemelés Elnökétől.
ISKOLAI SIKEREK
AZ ORSZÁGOS SÚLYEMELŐ BAJNOKSÁGON
A 2013. március 29-én megrendezett Iskolások
Országos Súlyemelő Bajnokságán óriási sikereket
értek el diákjaink: A női serdülő 53 kg-os kategóriában Tóth Anna iskolánk 6.b osztályos tanulója
I. helyezett lett. A férfi serdülő 62 kg-os kategóriában pedig Brázda Rudolf Sándor 8.c osztályos
tanulónk nyerte el teljesítményével az I. helyezést,
így ő már kétszeres diákolimpiai bajnok lett.
GRATULÁLUNK!

A Bárczay Anna Városi Óvoda Kollektívája nevében: Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

Eboltás

Tisztelt Ebtartók!

„VARÁZSIMÁK NYÚLNAK AZ ÉGIG „

Április 10-én 8.00-9.00 Magazin utca sarok
(volt Gázcseretelep)
Április 11-én 8.00-10.00 Ady E. utca sarok
Április 11-én 16.00-17.00 Magazin utca sarok
Április 12-én 15.00-17.00 Kossuth utca sarok
(volt Bikaház)

2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett az egyes
állatvédelmi tárgyi kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI. 11.) Korm. Rendelet
mely rendelkezik az ebek kötelező transzponderrel
(mikrochippel) való megjelöléséről az alábbiak
szerint:
2013. január 1-től minden négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel(mikrochippel)
megjelölve tartható és forgalmazható.
A mikrochippel el nem látott ebet az állatorvos,
szervezett veszettség elleni eboltás keretében, nem olthatja be.
A szervezett eboltás lebonyolítására a településen
előre láthatólag április első felében kerül sor.

címmel nyitotta meg kapuit 2013. március 22én Czentyéné Zolnai Irén képzőművész kiállítása.
A közönséget és az önálló tárlattal városunkban most
először bemutatkozó művészt Németi Katalin intézményvezető köszöntötte.
A debreceni születésű, de gyermekéveit Nyírábrányban
töltő alkotó meghatározó témája az egykori falusi élet,
a régi szokások, ünnepek. A Városi Könyvtárban kiállított népi életképek, tájképek, csendéletek és festett
ruhák minden ecsetvonása ezt a kavargó, színpompás
hangulatot idézi, kiemelve az évszakok, elsősorban a
húsvét ünnepkörének misztériumát. A tárlatot dr.
Vitéz Ferenc költő, művészeti író, főiskolai docens
nyitotta meg, aki az alkotásokhoz írt versei által a líra
eszközeivel tette még erőteljesebbé a festmények
szemlélőre gyakorolt hatását. Kép, zene és vers
harmóniájáról Kiss Viktória Anna, Erdeiné Lakatos
Valéria, Szabó Henrietta és Sáreczki Gyula, iskolánk
munkatársai, valamint Sopronyi Éva és Varga Miklós
zenetanárok gondoskodtak.
A kiállítás megtekinthető: 2013. március 22 – 2013.
április 22-ig
Helyszín: Városi Könyvtár
(Téglás, Kossuth u. 66.sz.)

Pótoltás
Április 29-én 8.00-9.00 Magazin utca sarok
(volt Gázcsere telep)
Április 30-án 15.00-17.00 Ady Endre sarok
A 164/2008. (XII.20.) FVM. Rendelet értelmében,
minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az oltás díja féregtelenítéssel együtt 3.000 Ft/eb
Az összeterelt oltás helyszínen csak chippel ellátott kutya oltható be. Az oltás és chippezés alól
szándékosan elvont ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárás indul. Az ebek oltása és
chippezése a tartási helyükön is elvégezhető.
(tel.: 06 20 945 5846)
Az ebek oltási könyvét szíveskedjen
mindenki magával hozni.

Az, az ebtartó, aki eddig még nem tette meg, haladéktalanul gondoskodjék a tulajdonában lévő eb
mikrochippel történő jelöléséről.
Dr. Kecskés Lajos állatorvos elérhetősége:
Téglás, Május 1. u. 54. szám
Tel: 709-649;
Mobil: 06 20 945 5846

A Városi Önkormányzat az 1848-49-es forradalom 165. évfordulójáról emlékezett meg
március 15-én. A református templomkertben
a történelmi egyházak vezetői hirdettek igét:
Tóthné Papp Dorottya református lelkész,
Mézes Attila római katolikus káplán és Urgyán
Antal görög katolikus parochus.
A márciusi ifjak emlékére a kopjafánál koszorúkat helyeztek el. Az Önkormányzat nevében
Czibere Béla polgármester, Vatai Imréné
címzetes főjegyző és Zimán Ferenc alpolgármester koszorúzott. Az egyházak, pártok,
önkormányzati intézmények, civil szervezetek
is elhelyezték koszorúikat. A Városi Moziban
megtartott megemlékezésen köszöntőt mondott
Czibere Béla polgármester. Az ünnepi műsorban közreműködtek a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulói és a téglási mazsorett
csoport.

REKLÁM/HIRDETÉS
Ahol az elegancia lakik
Akác tüzifa kuglisan( felvágva)
Ölfa: 2400 Ft/q Gallyfa: 1800 – 2000 Ft/q
Téglás, Kossuth u.50.
Tel.: 06-30/958-4748

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 12 óra
Megjelenik: havonta 2300 példányban,
Téglás város területén.

Tölgyfa tuskó: (felvágva) 2000 ft/q
Érdeklődni lehet: 06-20-552-9209 Szarka Gyula
Fogorvosi Magánrendelés
Dr. Bagdány Beáta fogszakorvos Telefon: 06-30-228-1517
Ideje: Kedd és Csütörtök 17 órától
Helye: Hajdúhadház, Hunyadi u.1., Központi Orvosi rendelő
Előzetes bejelentkezés szükséges

Összközműves családi ház eladó Tégláson,
a Vasút u 13. szám alatt.
Érd: 06-20-510-0013 Irányár: 3,5 millió Forint

FELHÍVÁS! VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása.
Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely 4 cm átmérőjű, 1.5 cm magas, henger alakú, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a
csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett
csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy
széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:

Következő autós és motoros tanfolyamunk
megnyitója:

2013. 04.17-én (szerdán) 18 óra
Helyszín: Téglás II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
(Téglás, Fényes utca 4.)

2013. 04.18-án (csütörtökön) 18 óra
Helyszín: Barota Mihály Ált. Iskola
Bököny, József A. u. 2.
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!
NÁLUNK HÁZTÓL – HÁZIG VEZETSZ!
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY !!!
www.mentasuli.hu

Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül. elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os
alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer
használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén
védőoltásra nincs szükség.
Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított tizennégy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell
tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A
LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a
kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és
haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT
VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.
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