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Polgármesteri tájékoztató
Műfüves pálya épül a Sportpályán
Mint arról már tájékoztattuk Önöket, a Magyar Labdarúgó Szövetség március közepén pályázatot hirdetett az Országos Pályaépítési Program IV.
ütemére, melyre Önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be. Örömmel számolhatok be arról, hogy pályázatunk kedvező elbírálásban részesült így
megépíthetjük a 20x40 m nagyságú műfüves labdarúgópályát. A beruházás összege: 33.464.500 Ft, az önerő mértéke 10.039.350 Ft. A munkálatok
várhatóan szeptember környékén kezdődnek és a tervek szerint még az ősszel be is fejeződnek.
Bízunk benne, hogy az új pálya megépítésével nem csak a labdarúgó szakosztály és az iskola testnevelés óráihoz tudunk hozzájárulni, hanem más
sportesemény helyszínéül is szolgál majd a műfüves pálya.
PROGRAM ELŐZETES
MEGHÍVÓ
Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja a kikapcsolódni
vágyókat 2013. augusztus 3-án (szombaton) 16 órától 24 óráig
a IV. Téglási Tóalj Fesztiválra a Mozi udvarba.
Közreműködők:
Próbaidő zenekar (Balkány)
Líceum együttes (Bocskaikert)
Miazmás együttes (Hajdúhadház)
Roxan Band (Újfehértó)
Slack zenekar (Téglás)
Szervezők
A változtatás jogát fenntartjuk.

Miniszterelnöki és miniszteri elismerések a közszolgálati
tisztviselőknek
Miniszterelnöki és miniszteri elismeréseket adtak át a Közszolgálati Tisztviselők
Napja alkalmából június 28-án, a Belügyminisztériumban a közigazgatásban
kiemelkedően teljesítő dolgozóknak.
Több évtizedes, kimagasló tevékenysége
elismeréséül Szemere Bertalan érdemjelet
adományoztak Vatai Imréné címzetes
főjegyző asszonynak. Az elismerő díjat
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium
közigazgatási államtitkára adta át.

Segélyek pótkifizetése 2013.07.10-én (szerda) 13.00-14.30-ig

Gratulálunk!!

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Képviselő-testületi ülés
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 27-én tartotta soron következő ülését.
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták a polgármesteri tájékoztatót az elmúlt testületi ülés óta történt intézkedésekről.
A képviselők elfogadták Téglás Város Közrend és Közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót, melyet a hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője készített. A tájékoztatót korreferátummal egészítette ki Téglás
Város Polgárőrszervezete. A testület megállapította, hogy a hajdúhadházi Rendőrkapitányság 2012. évi munkáját rendkívül nehéz személyi és tárgyi feltételek között végezte, de jó szinten. Városunkban 2012-ben
164 bűncselekmény valósult meg, 2011-ben még 219. Az ismertté vált bűncselekmények között a betöréses lopások száma megnövekedett, míg a közterületen elkövetett bűncselekmények száma jelentősen
csökkent. A testület azt kérte a rendőrségtől, hogy a jövőben is fokozottan törekedjenek az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítására és a bűncselekmények számának csökkentésére, illetve a
felderítések számának növekedésére.
A Bárczay Anna Városi Óvoda a 2012-2013 évi tanévben végzett tevékenységéről készített beszámolót, melyet a testület elfogadott. A képviselők elmondták, hogy a beszámoló részletes, nagy alapossággal,
adatokkal alátámasztva készült el.
Az óvoda önként vállalt feladatként a 2012-2013. tanévben is végezte az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott feladatot és erről tájékoztatták a Képviselő-testületet. Az intézmény a
tanévben kiemelt feladatként határozta meg a partnerkapcsolatokat a külső szervekkel, szervezetekkel való szoros kapcsolatépítést, mivel a partnerközpontú működés az óvoda mindennapi munkájának alappillére.
Az óvoda benyújtotta a Képviselő-testületnek véleményezésre Pedagógiai Programját. A program módosítását a törvényi változások miatt végezte el az intézmény.
A 2013. évi CXX. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól. Egy rendelkezése értelmében 2013. július 1-jét követően valamennyi pályázat benyújtásához szükséges egy a
Képviselő-testület által elfogadott helyi esélyegyenlőségi program. A Képviselő-testület 2013-2018. évekre határozta meg azokat a kiemelt feladatokat, melyeket az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
településünk valamennyi lakosa részére biztosítani szeretne.
Módosításra került Önkormányzatunk 2013. évi költségvetési rendelete. Átvezetésre kerültek azok az évközi állami támogatások, amelyekkel az előirányzatot meg kellett emelni.
Elfogadták a képviselők a Hajdúsági és Bihari Viziközmű Szolgáltató Társulás Társulási és a Hajdúsági Szilárd hulladéklerakó és hasznosító Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgált módosítását.
A képviselők döntöttek arról, hogy településünk is csatlakozik a szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz. A kampány célja, hogy felhívjuk az emberek
figyelmét a tiszta levegőre és arra, hogy a gépkocsin kívül ösztönözzük őket egyéb közlekedési eszközök használatára is.

A testület döntött arról, hogy három programhoz kér támogatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetében nyújtandó
támogatások közül. Támogatást kértünk a jövő évi Városnapi ünnepségünk megrendezéséhez, a Gulyás Fesztiválhoz és egy közösségi játszótér kialakításához.
A Különfélék keretében aktuális kérdésekről, feladatokról tájékozódtak a képviselők.
A testület zárt üléssel fejezte be munkáját, melyen „Közszolgálati Díj” adományozásáról döntöttek

Sport hírek
Súlyemelés
XXXII. Budapest Kupa Országos Utánpótlás Tehetségkutató verseny
Budapest Hotel Berlin adott otthont a XXXII. Budapest Kupa Országos Utánpótlás
Tehetségkutató versenynek. Több mint 100 versenyző indulásával, június 9-10-én.
A kimagasló viadalon 15 hazai egyesület mellett Szlovákia, Lengyelország is
dobogóra lépett. Sport XXI program keretében. BSSZ, a Budapest fővárosi
önkormányzat vezetésével rendezték meg. Téglás Hajdu Ipari VSE súlyemelői
Hajdú-Bihar megyét képviselték és kitűnő eredményeket értek el. 100 %
teljesítettek. 6 arany éremmel.
Eredmények:
Fiú: 40 Kg. 1. hely Szegedi Ádám
Női Serdülő: 53 Kg. 1. hely Tóth Anna
Serdülő: 50 Kg. 1. hely Pető Norbert
56 Kg. 1. hely Szabó Béla
62 Kg. 1. hely Brázda Rudolf
+85 Kg.1. hely Bilák Bence

Téglás Hajdu Ipari VSE
Téglás Hajdu Ipari VSE
Téglás Hajdu Ipari VSE
Téglás Hajdu Ipari VSE
Téglás Hajdu Ipari VSE
Téglás Hajdu Ipari VSE

Edzőjük: Nagy László, Ifj. Nagy László
Téglási arany Tatabányáról
Hétvégén rendezték meg, Tatabányán Földi Imre Nemzet sportolójáról elnevezett
sportcsarnokba, aki maga is jelen volt a viadalon az Országos Ifjúsági Bajnokságot.
Hajdú-Bihar megyét Téglás Hajdu ipari VSE, serdülő korosztálya tehetséges versenyzői képviselték, Tóth Anna és Brázda Rudolf. Mindketten Iskolai Országos Döntő
győztesei és korosztályos ranglista 1. helyezettjei. Most lehetőséget kaptak egy korosztállyal fentebb is az Ifjúságaiknál. A válogatottal teletűzdelt mezőnyben is megállták a helyüket. 9 magyar pontot gyűjtve. Tóth Anna 13-évesen Magyar Bajnoki címet
szerzett, míg Brázda Rudolf túlteljesítette a korosztály Arany jelvényes szintet.
Eredmények:
Női: 58 kg-ban összetett 1. hely Tóth Anna Szakítás 1. hely, lökés 1. hely
Férfi: 62 kg-ban összetett 5. hely Brázda Rudolf Szakítás 2. hely, lökés 5. hely

Edzőjük: Nagy László

„Magyar mondák” Országos Rajzpályázat díjkiosztó ünnepsége
A téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI által hirdetett rajzverseny díjkiosztó
ünnepsége 2013. június 21-én 14 órakot kezdődött az iskola Aulájában. A „Magyar
mondák ” Országos Rajzpályázat az EMMI és az OFI által „ A 2012-2013 tanévben
megrendezendő művészeti versenyek támogatására„ címmel kiírt (NTP-MV-12) nyertes
pályázat eredményeként valósult meg. A rajzversenyre 73 iskolából 800 alkotás érkezett
melyből a zsűri kiválasztotta a korcsoportonkénti díjazottakat,valamint a kiállításra
javasolt képeket. A kiállításon összesen 82 tanuló alkotását csodálhatjuk meg.
A zsűri tagjai voltak:
L. Ritók Nóra grafikusművész, művészetpedagógus, Tehetség Nagykövet, az
„Igazgyöngy” Alapítványi Művészeti Iskola(Berettyóújfalu) alapítója és vezetője, szakkönyvíró. László János grafikusművész, a képzőművészeti területen tehetségpontként
működő debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
művésztanára. Börcsök Attila grafikusművész, aki szintén a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola művésztanára A díjátadó ünnepségen először Szűcs
Virág 1. osztályos tanuló előadásában a Kőleves című mesét hallhattuk, majd Szilágyiné
Bodnár Erzsébet, az iskolánk igazgatónője bemutatta az intézményben működő
akkreditált kiváló tehetséggondozó műhelyek munkáját. A zsűri képviseletében L. Ritók
Nóra művésztanár méltatta a pályázatra érkezett alkotásokat majd átadta a díjakat.
A „Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány” által felajánlott díjakat Szilágyiné Bodnár
Erzsébet igazgatónő adta át a gyerekeknek.
A kiállításon részt vevő tanulók emléklapot kaptak. Az ünnepség zárásaként Molnár Panni
2. osztályos tanuló A haragtartó menyecske című mesét adta elő. A megnyitóünnepség
után kötetlen beszélgetés következett egy kis vendéglátás mellett.
2. korcsoport 3. és 4. évfolyam
Oklevélben részesült: Nemes Fanni iskolánk 4. o. tanulója
3.korcsoport: 5. és 6. évfolyam
1.helyezést ért el Papp Kristóf iskolánk 6. o. tanulója
2. helyezés: Czéh Lenke iskolánk 6. o. tanulója
Különdíjban részesült: Tőkés Józsa iskolánk 5. o. tanulója.
4. korcsoport: 7. és 8. évfolyam
1.helyezést ért el Veres Anikó iskolánk 7. o. tanulója
2. helyezett lett Szabó Klaudia iskolánk 7.o. tanulója
A kiállításon részt vevő tanulók emléklapot kaptak, Az át nem vett díjakat, okleveleket,
emléklapokat postán juttatjuk el a gyerekeknek.

VÁROSI HÍREK
Értesítés

F E L H Í V ÁS
Kérem a Tisztelt Lakosokat az aratással összefüggő alapvető
tűzvédelmi szempontok közül az alábbiakat kiemelten vegyék
figyelembe valamint maradéktalanul tartsák be és alkalmazzák !
„Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” – továbbiakban OTSZ szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet is figyelem felhívásként szolgálhat a nyári betakarítási munkák biztonságos végrehajtásához, amely
rendeletből részletesen tájékozódhatunk pl. a tűzoltó készülékekről,
azok karbantartásáról, feladatokról, biztonsági intézkedésekről.

Értesítés éleslövészetről!
Az V. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a
Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren július 05-08-09-10-11-1215-16-17-18-19-22-23-24-25-26-án éleslövészet 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.

Közlemény

0-24 órás halottszállítás Telefon: 06 – 30 –9588-312

Köszöntés
Báji Imre bácsi 2013.05.22-én ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az
alkalomból Czibere Béla Polgármester
Úr is köszöntötte.
Ezúton is szeretnének neki hosszú,
boldog életet kívánni. felesége, unokái,
sógornői, sógora és ismerősei.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Földhasználók!
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben terjedő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. Az
ellene történő védekezés nemcsak a növénytermesztők, hanem
minden földhasználó és földtulajdonos – beleértve a kiskertek
tulajdonosait is – kötelező feladata.
A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok
legkésőbb június 30-ig végezhetik el büntetlenül. Ezt követően
viszont az illetékes hatóság a bejelentések alapján közérdekű
védekezést rendelhet el, amelynek költségei – és a kezelést követően megállapított növényvédelmi bírság – a tulajdonost, illetve a
földhasználót terhelik. A növényvédelmi bírság mértéke – 2007.
május 15. napjától kezdődően 20.000,-és 5.000.000,-Ft között
határozható meg. A bírság mértékének alapja a parlagfűvel
fertőzött terület nagysága. A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb
tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az
ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30
-ig végre kell hajtani azt követően pedig a parlagfű virágzását, az
allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni.
A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három
alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.
A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.
Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően,
a parlagfű virágzásától, illetve a virágbimbó kialakulásától
függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon

Érpatak településeken 2013. 07.30-án 08.00 órától – 12.00 óráig

a gázszolgáltatást szüneteltetjük!
Kérjük Tisztelt Gázfogyasztóinkat, hogy ezen időszak alatt a gázmérőjük előtti
főcsapot szíveskedjenek zárt állapotban tartani, a gázszolgáltatás zökkenőmentes
újraindíthatóságának érdekében fogyasztásukat szüneteltetni! Az üzemszünettel
kapcsolatos rendellenesség esetén:
06-80-300-300-as telefonszámon állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére.
TIGÁZ-DSO földgázelosztó Kft. Területi Üzemeltetési Egysége Debrecen

A VÁROSI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA
Értesítjük olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár
2013. július 15-28-ig zárva tart. Nyitás: július 29-én (hétfőn)
A HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTEREM NYITVATARTÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Helytörténeti Kiállítóterem a nyári időszakban (július-augusztus hónapban) minden nap 13-16 óráig várja a látogatókat!
(A kiállítás megtekintése ingyenes.)

Tisztelt Téglási Lakosok!

A Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatja Téglás Város
lakosságát, hogy temetkezéssel, temetővel (pl. sírhelymegváltás) kapcsolatos
ügyintézéssel kapcsolatban ügyintézőink a következő telefonszámon állnak
rendelkezésére:
Ügyintézőink:
Asztalos Péter
Telefon: 06 – 20 – 5540-235
Ungvári László
Telefon: 06 – 30 – 4518-113
Állunk ügyfeleink rendelkezésére a következő irodákban is:
Hajdúhadház, Széchenyi u. 4/a (Asztalos Péter)
Hajdúhadház, Rákóczi u. 11. (Ungvári László)

Értesítjük Tisztelt Gázfogyasztóinkat, hogy a MOL Földgázszállító Zrt. A téglási
gázátadó állomásán TMK karbantartási munkálatokat fog végezni.
Ezért Téglás, Hajdúhadház, Bocskaikert, Újfehértó, Bököny, Geszteréd,

Az ivóvíz arzéntartalmával kapcsolatban olvashatták már a szolgáltató tájékoztatóját, amit a következőkkel
szeretnénk kiegészíteni:
Városunkban az ivóvíz minősége – többek között arzéntartalma – az elmúlt évekhez képest nem változott. Az ivóvíz
arzéntartalmára vonatkozó korábbi 50 µg/l határértéket az Európai Uniós irányelvek lecsökkentették 10 µg/l-re. Az uniós
határérték alá kerülés jogszabályi kötelezettségünk, ezért is csatlakozott településünk a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító
Önkormányzati Társuláshoz. Az ivóvíz minőség javító program keretében megvalósuló fejlesztések – előreláthatólag 2014 évben
– végleges megoldást fognak jelenteni az ivóvíz szennyező anyag tartalmának, a határérték alatti értékekre való csökkentésére.
Téglás város az ivóvizet a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. kezelésében lévő hét település vízellátását biztosító állami
tulajdonú Geszterédi vízműből kapja. Az ivóvíz minőség javító program megvalósulásáig a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. a
kezelésében lévő Geszterédi Vízműből szolgáltatott ivóvíz arzénmentesítése érdekében eddig is többféle intézkedést tett, így
sikerült 2012 év végén határérték alá kerülni és nem kellett rendkívüli vízellátást bevezetni (lajtos kocsi, zacskós víz, stb.). Ezen
intézkedések ellenére az ellenőrző mérések az elmúlt időszakban azt mutatták, hogy három településen – Hajdúhadház, Téglás,
Bocskaikert – előfordul határérték túllépés. Ezért további beavatkozások szükségesek. A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. a
Geszterédi Vízműtelepen a vízkivételi pontoknál 2 db új szűrő beépítését valósítja meg a napokban. A Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. mint az ivóvízhálózatunk üzemeltetője a vízvezeték rendszer átmosatását fogja elvégezni az elkövetkező napokban az arzéntartalom csökkentése érdekében. A rendszer mosatása éjszaka történik, a mosatás miatt az ivóvíz átmeneti
elszíneződését tapasztalhatják, kérem szíves megértésüket. Mind a Geszterédi Vízműtelep vízkivételi pontjainál, mind a település mintavételi pontjainál a mintavételezés, és az ezt követő laborvizsgálatokat a Szolgáltatók folyamatosan végzik. A fent leírt
intézkedések következtében várhatóan a mérések határérték alatti eredményeket fognak mutatni és napokon belül a víz fogyasztásának tilalma visszavonásra kerül. A határértéket maghaladó arzén tartalmú víz minden egyéb higiénés vízhasználatra
(mosakodás, fürdés, mosás, mosogatás, stb.) korlátozás nélkül alkalmas. A lakosság részére lajtos kocsiból ameddig szükséges ivóvizet biztosítunk, 7.00 – 19.00 óráig a MOZI előtti parkolóban. A változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!

Czibere Béla polgármester

földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű
elleni védekezést.
A hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem belterületen, ipari,
kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok
mentén is. A törvény lehetőséget ad - szigorú eljárási rendben hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény
állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.
Felhívom a törvény hatálya alá tartozó ingatlantulajdonosokat,
földhasználókat, hogy a parlagfű elleni védekezés elmulasztása
június 30-a után szankciót von maga után!
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 fellebbezésnek sincs. A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a nagyszámú
allergiás beteg érdekében, az egészséges környezethez való jogot
ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az államigazgatási eljárás
általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető. A hatósági védekezést elrendelő határozatok
a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kerülnek közlésre. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi
feltételektől függően több tízezer forint is lehet hektáronként.
A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.

Vatai Imréné címzetes főjegyző

REKLÁM/HIRDETÉS
Tégláson a Nádas u.12. szám alatt 120m2-es,
3 szobás, beépített tetőterű lakás melléképületekkel
ELADÓ!!
Gáz és vegyes tüzelési lehetőség is van.
Irányár: 15 millió forint
Érdeklődni: 06-52/708-272-es számon lehet

2 magos használt számítógépek már 22 000 Ft-tól
Modern laptopok már 44 900 Ft-tól
Érd.: 52/583-035; Téglás, Malom u 2/a; H-P:9-18-óráig;
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: minden hónap első hétvégéjén 2300
példányban, Téglás város területén.

Tisztelt Téglási Lakosok!
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az elmúlt hetekben településünk közterületein megszaporodtak a rongálások és lopások.
Az Alkotmány utca végéről elloptak egy padot, melynek értéke kb. 100.000 Ft. A felújított Kossuth- Alkotmány utca mentén több szemetest is megrongáltak, összetörtek, vagy elloptak.
A tavaly felújított út mentén ültetett fák ágait sorozatosan letörik, volt olyan, hogy a kitört facsemetéket egyszerűen az útra dobták, ami nem csak vandalizmus de balesetet is okozhatott volna.
Szerencsére nem történt baleset. Végezetül rendre ellopják a közterületeken ültetett szép virágokat is. A pad, a fák, a virágok mind a város szépségét, barátságos külsejét hivatott szolgálni,
hiszen sokkal kellemesebb egy fákkal teli szépen felújított útszakaszon közlekedni, mint egy sivár aszfalton. A település központja is más arculatot kapott az ültetett virágoktól, de úgy tűnik
sokan vannak akiknek ez szúrja a szemét. Az okozott kár nem kevés, hiszen ahogy említettem csak a pad kb. 100.000 Ft, a fák pótlása – hiszen többet is sajnos annyira kirugdostak, illetve
megtépázták, hogy pótolni kell - 20.000 Ft/db, az összetört vagy éppen ellopott szemetesek értéke is darabonként kb. 40.000 Ft. Kérjük a lakosok segítségét, hogy aki bármit tud a
rongálásokról illetve lopásokról, forduljon Hivatalunkhoz bizalommal. Kérjük Önöket, hogy vigyázzunk kis városunk küllemére, és a jövőben a hasonló eseteket megelőzése érdekében
járjunk nyitott szemmel, ne hagyjuk, hogy néhány vandál ember tönkretegye azt, amit fáradságos munkával illetve nem kis anyagi áldozatok árán létrehoztunk.

