TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2014. 6.hét 1.szám

Polgármesteri Tájékoztató
Képviselő-testületi ülés

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
január 30-án tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban.
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták a
polgármesteri tájékoztatót az elmúlt testületi ülés óta történt
intézkedésekről.
A Képviselő-testület megtárgyalta Téglás Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét. Az előterjesztés az idevonatkozó
törvények és rendeletek figyelembevételével készült el. A testületi ülést megelőzően
valamennyi bizottság megtárgyalta és véleményezte a bizottság hatáskörébe tartozó
fejezeteket. A költségvetési rendelet-tervezet még nem végleges formában készült el,
mert a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásáról a Kormány február 4-én hozza meg
a döntést és a kapott támogatás ennek megfelelően lesz beépítve a költségvetésbe.
A költségvetésre vonatkozó törvény értelmében a település 2014. évi költségvetését 2014.
március 15-ig kell a Képviselő-testületnek elfogadni.
A képviselők elfogadták a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló
rendelet módosítását. A 2013. évi vízfogyasztási adatok alapján a bevallásokat 2014.
március 31-ig kell benyújtaniuk az érintetteknek a kipostázott nyomtatványon a
Polgármesteri Hivatal adóügyi irodájában.
A Különfélék keretében aktuális kérdésekről, feladatokról tájékozódtak a képviselők.

Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja településünk valamennyi polgárát a „Múzeumi esték”
sorozat keretében 2014. február 20-án (csütörtök) 17.00 órára a Helytörténeti kiállítóterembe
„Ó a farsang kedves idő, elmúlt már az óesztendő.”
Farsangi népszokások határon innen és túl c. előadásra.
Előadó:
Korompainé Mocsnik Marianna etnográfus
Hajdú-Bihar Megye Minőségi Termékdíj Elismerésben részesült Téglási Díjazottak termékeinek
bemutatója

A téglási II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Tombola

2014. február 15-én (szombaton) 19 órától
Jótékonysági Bált
szervez a Fényes utcai iskola tornacsarnokában.

Büfé

Belépőjegy ára: felnőtteknek: 3000 Ft, gyerekeknek 18 éves korig: 2000 Ft
Támogatójegy ára: 1000 Ft Jegyek megvásárolhatók az Úttörő utcai épületben, az iskolatitkárnál.

A zenét Báder Tibor szolgáltatja
A műsorban gyerekprodukciókat láthatnak, valamint a szülők, pedagógusok meglepetésműsorát
tekinthetik meg.
Mindenkit szeretettel várunk!

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Vilmányi János és felesége Vilmányiné Szabó Mária családjai generációk óta
foglalkoznak növénytermesztéssel, zöldségfeldolgozással és tartósítással.
Vállalkozásaik: Vilmányi János egyéni vállalkozó, mint gyártó, Vilmányi 3000 Kft., mint
forgalmazó. Ezen kívül létrehozták a Hajdú Rekord-Íz Kft-t is, mely gyártó és forgalmazó
egyben. A Kft. létrehozásával régi álmukat valósították meg, hogy különálló korszerű technológiájú, EU normáknak megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező létesítményt hozzanak
létre, ahol munkahelyeket teremtenek.
Termékeik: savanyított fejes káposzta, ecetes uborka, cseresznye paprika, ecetes
almapaprika, vágott vegyes savanyúság, káposztával töltött paprika, cékla.
Termék különlegességeik: Tokaji Aszúba pácolt savanyított káposzta, vitamin saláta, vitamin saláta extra szűz olíva
olajjal, nyers narancsos cékla és répa saláta, tormás ecetes uborka, ropogós sárgarépa szeletek. Ízviláguk jellemzője
az egyediség. A hagyományos ízvilág megtartása érdekében a gyártás folyamán csak természetes fűszereket
használnak az ízesítéshez (kapor, bazsalikom, fokhagyma, torma és babérlevél). Valamennyi termékük teljes
mértékben adalék és aromamentes. A cég alapítása óta az a törekvésük és célkitűzésük, hogy visszaidézzék a
„nagymama” utánozhatatlan savanyúságának az ízét azoknak, akik még gyermekkorukra visszaemlékezve őrzik és felidézik ezt az ízvilágot. Nagyon fontosnak tartják és előnyben részesítik az
egészséges életmódot és éppen ezért egészségmegőrző receptúráik közkedveltek és népszerűek.
Vállalkozói hitvallásuk, hogy csak magyar földben termett magyar árukat dolgoznak fel, így
termékeik biztonsága garantált. Felvásárlásaik során elsődlegesen a Hajdúhadházon termelt
hajdúsági káposztát részesítik előnyben. Az alapanyagot Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből vásárolják meg közvetlenül a termelőktől, akiktől megkövetelik a vegyszer
maradványoktól mentes termékek előállítását. Stabil beszállítói háttérrel rendelkeznek.
Folyamatosan törekednek a fejlesztésekre, a modernizálásra. Nagyon sok
pályázatot készítettek el, melyek nagy része támogatott volt. Meggyőződésük,
hogy a vidéki településeknek fontos szerepe van a lakosság megtartó képességének javításában azzal, hogy minél nagyobb számban jöjjenek létre vidéki
mezőgazdasági vállalkozások. Napjainkban a vállalkozások legfontosabb feladata
a bővítés, mellyel el tudják érni a piacon maradást. Megvalósítandó terveik között
szerepel az orosz piacra történő szállítások beindítása. Termékeikkel rendszeresen jelennek meg különböző hagyományőrző rendezvényeken, vásárokon.
Településünk büszke arra, hogy Vilmányi János és felesége 2005-ben savanyúság
termékeivel megkapta Hajdú-Bihar megye Minőségi Termékdíj elismerő címet.

Gonda Zoltán debreceni festőművész kiállítás megnyitójával emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról késő
délután a Városi Könyvtárban. A debreceni Csokonai
Színház művészeitől Dánielfy Zsolt színművésztől és
Harsányi Tamás operaénekestől gyönyörű verseket és
dalokat kaptunk erre az estére. Czibere Béla polgármester a Magyar Kultúra Napja alkalmából megköszönte a
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozóinak, hogy rendezvényeikkel színesítik kis városunk
kulturális életét. Téglás Város Önkormányzat
Képviselő-testülete január 9-ei ülésén úgy döntött, hogy
ebben az évben a Kulturális és Művészeti Díjat a Bárczay Anna Városi Óvoda Intézményi
Kollektívája kapja.
A városi óvoda az önállóvá válás két évtizede alatt kiemelkedő közművelődési munkát
végez az intézményben. Rendezvényeiket nemcsak az óvodás gyermekek részére szervezik,
hanem a szülőket is bevonják az előkészítő munkába és természetesen a rendezvényeken is
ott vannak az óvodában. A városi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában is
aktívan részt vesznek, legyen szó május 1-jei városnapról, Gulyás Fesztiválról, a karácsonyi
Ezüstcsengő rendezvényről és bármilyen a település egészét megszólító közművelődési
programról. A rendezvényekhez igazodóan találják ki a különböző gyermekprogramokat,
melyeket nemcsak az óvodás korú, de iskoláskorú gyerekek részére is örömmel
megszerveznek. Mindig van új
gondolatuk, koncepciójuk, hogy a
programok még színesebbek, érdekesek és
tartalmasak legyenek. Bármilyen kérésre
azonnal reagálnak és megvalósítják.
Az az igazság, felsorolni is nehéz lenne
mindazt a szellemi értékteremtő munkát,
mellyel hozzájárulnak a település
közművelődési életéhez. Közösségi életük
példaértékű és elismerésre méltó.

Lukács Attila feleségével családi vállalkozásban, kistermelőként sertés és baromfi állomány tartásával és feldolgozásával foglalkozik. A sertésnél a magyar
fajtákat részesíti előnyben: a magyar nagyfehéret, a lapályt és a mangalicát. A baromfi tartásnál a kettős hasznosításút (tojó és hús), valamint a tovább tartásra
alkalmasakat tenyészti, 1000 db-os állományt tart jelenleg. Évente 150 db sertést vágnak le és dolgoznak fel.
Nagyszüleitől, szüleitől örökölte az állattenyésztés szeretetét, azt az ízvilágot és azokat a recepteket használja, amelyeket gyermekként megismert. Eredeti szakmája gumiabroncs javító, Hajdúböszörményben vadász és vad tenyésztő szakképzettséget szerzett és Arany és Ezüstkalászos gazdaképzésen is részt vett.
Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Díj elismerésben részesült 2011-ben füstölt hústermékeivel és nyers sütnivaló termékeivel. A MAGOSZ különdíját
2013-ban érdemelte ki. Kistermelői feldolgozó üzemmel rendelkezik és őstermelőként értékesít piacokon, vásárokon, fesztiválokon. Évről-évre visszahívják a
hajdúböszörményi Hajdú Napokra, a Farmerexpóra, a hortobágyi Hídi-vásárra és a debreceni Mihály-napi vásárra.
Füstölt termékei: fej, toka, köröm, lapocka húsok, comb húsok, karaj, angol szalonna, oldalas.
Nyers termékek: ütnivaló kolbász, májas-véres hurka, bőrös tepertő, sült császár, bácskai hurka, füstölt kenőmájas.
Szalonnák: abált toka (fokhagymás, paprikás), sós (háta, húsos hasaalja), füstölt (háta, hasaalja).
Húsvéti ajánlata a paraszt sonka, a csontos és csont nélküli csülök, valamint a köröm és a farok.
Nagyon ízletes békebeli ízeket idéz az általuk készített disznósajt. Széles választékú a töltelék áru kínálata, kolbászból készít csípőset és csemegét, valamint
különleges fűszerezettségűeket, paprika nélkülit és szerecsendiósat. Folyamatosan törekszik fejlesztésekre és modernizálásra. 2011-ben a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtott be pályázatot. Így sikerült megoldani a telephelyen a tetőszerkezet felújítását. Épületbővítésre is sor
került, így választotta ketté a baromfi és sertés feldolgozó részt és beszerzett egy komoly kolbásztöltő berendezést is. 2013-ban szintén pályázati forrástól vásárolt
egy aprító-daráló és egy csomagoló berendezést. A fejlesztés, a fejlődés a mindig előrenézés egy vállalkozás kulcsfontosságú feladata. Jelenleg már az engedélyeztetés zajlik a nyers hús árusításnak. A saját
üzemeltetésű konyhájuk már állategészségügyi engedéllyel rendelkezik, ahol a saját termékből előállított friss termékeket árusításra készítik elő: hurka-kolbász, laci pecsenye, toros és töltött káposzta lesz a
választék. Lukács Attila és felesége vallják, hogy számít a szakmai, erkölcsi elismerés, de a legfontosabb az a kétkezi munka, amivel előállítják termékeiket, amivel sok száz embernek szereznek kulináris
örömöket házias ízvilágukkal. Ők megkeresték és megtalálták munkájukban azt az örömet és szépséget, ami értelmet ad a mindennapokban. Mindig van hová és miért előre nézni és menni a megálmodott célokért.
További sikereket kívánunk nekik.

VÁROSI HÍREK
MÁRAI-PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN

BOR ÉS POGÁCSASÜTŐ VERSENY
A Téglási Bek Pál Kertbarátkör Egyesület február 1-jén rendezte
meg 36. alkalommal a házi borversenyét fehér és vörös bor
kategóriákban. A borverseny zsűrijében helyet foglalt
Dr. Rakonczás Nándor egyetemi tanársegéd Debrecenből, Czibere
Béla városunk polgármestere, Szőlős László a Hajdúhadházi
Dr. Radnóczi Ferenc Kertbarátkör elnöke, a helyi kertbarátkört
Fejszés Imre elnök és Legoza Imre képviselték. A fehér borok
versenyébe 7 féle bort neveztek, míg a vörös borok kategóriájában
20 félét. A zsűri színre, ízre, zamatra, testességre, illatra figyelt a
kóstolásnál.
Eredmények:
A fehér bor kategóriájában egy bronz elismerést adott ki a zsűri,
melyet Kerékgyártó András érdemelt ki.
Vörös borok kategóriájában két-két díjat ítélt oda a szakmai zsűri:
arany fokozat – Molnár János és Szabó Csaba
ezüst fokozat – Hordozó János és Tömöri László
bronz fokozat – Hegedűs Miklós és Kerékgyártó András
Valamennyi díjazott érmet és ajándékot vehetett át.
A pogácsasütő versenyre 9. alkalommal került sor. A zsűriben
helyet foglalt Hadházi Lászlóné nyugalmazott általános iskolai
igazgató helyettes, László Antalné vezetőségi tag és Sárga Antalné
a tagság képviseletében. Az első díjat Árva Istvánné és Csobán Jánosné vehette át, második helyezett lett Tóth
Imréné és Árva Istvánné harmadik helyezésben is részesült.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK
HIRDETMÉNYE
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés a) és
b) pontjai, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament
tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai
körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 20. § (1)
bekezdésének k) pontja alapján – az országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottságok tagjairól, hivatali helyiségének címéről, telefonszámáról,
e-mail címéről és fax számáról – az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Hajdú-Bihar Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság:
Dr. Csernyánszky Tamás Imre elnök
Dr. Bencző Ákos elnökhelyettes
Dr. Ary Petronella Anna tag
Dr. Kovács Tibor József póttag
Dr. Püski András póttag

A program célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a
magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz. A Márai-program közvetve és
közvetlenül segítséget kíván nyújtani mindazon piaci és állami
szereplőknek, amelyek a mű létrehozásában, megjelenésében és az
olvasókhoz való eljuttatásában szerepet játszanak, azaz: a
szerzőknek, a könyvkiadóknak és a könyvtáraknak. Legfontosabb
célcsoportját az olvasók képezik, azok, akik a világ bármely
pontján magyar szépirodalmat, magyar tény- és szakirodalmat, illetve ezek idegen nyelvű fordításait kívánják
olvasni. Nagy örömmel és szakmai büszkeséggel közölhetjük, hogy a téglási Városi Könyvtár a Márai-program
mindhárom fordulójában sikeresen részt vett, ennek köszönhetően jelentős számú szép- és szakirodalmi
alkotással és hangoskönyvvel gazdagodott állományunk.
A 3. fordulóban elnyert beszerzési keret eredményeként 250 ezer Ft értékű dokumentummal bővíthettük
könyvgyűjteményünket. Szeretettel várjuk olvasóinkat!
Kerékpárokat nyertünk!

Nagy öröm érte a Pindúr Pandúr tehetséggondozó műhely
csapatát. A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú
„Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében a
fiatalok tehetséggondozásához szükséges eszközök pályázatán
hat darab kerékpárt és fejvédőt nyertünk. A kerékpárokat január 14-én szállították ki iskolánkba. A gyerekek boldogan vették
birtokba a bicikliket.

Varga Attiláné

Dr. Szemesi Sándor tag
Varga Péter póttag
Lovász Ildikó póttag
Hajdú-Bihar Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság:
Dr. Borbély Ferenc elnök
Nemesné Sőrés Erzsébet elnökhelyettes
Bodnár Zsuzsa Anna tag
Terdik János póttag
Dr. Varga László Balázs póttag
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok hivatali
helyiségének címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
telefonszáma: (52) 511-450
fax száma: (52) 511-439
e-mail címe: szervezes@ph.debrecen.hu
Debrecen, 2014. február 3.

Dr. Szekeres Antal
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Iroda vezetője

Hajdú-Bihar Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság:
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Téglás Város Hajdú Bihar Megye 03. számú
Dr. Rácsai Lajos Imre elnök
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához tartozik.
Dr. Sipos Ferenc elnökhelyettes
Meghívó
A Hajdú- Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete szeretettel meghívja Önöket 2014. február 11-én (kedden) 14:00 órától tartandó taggyűlésre.
Helyszín: Ifjúsági Ház (Téglás, Pozsár Gy. u. 36)
Napirendi pont: Új csoportvezető bemutatása
Karcza Lajosné csoportvezető

Kitűnő eredményekkel zártak a súlyemelők

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE AZ
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban)
tekinthető meg.
AJÁNLÁS
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen
szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az
általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én
16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi
választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
Téglás Városi Képes Újság
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Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
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info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak a Téglás Városi Sportegyesület
Súlyemelő Szakosztályának 2013-évi tevékenységéről, eredményeiről.
Szakosztályunknál célkitűzés volt a Nemzetközi verseny, Diákolimpia,
Magyar Bajnokság, Abszolút CS.B. Országos és területi megyei versenyeken
valósikeres szereplés, mely megvalósult. Hajdú-Bihar Megyei Bajnokságot
15-ször nyerte meg zsinórban. Szakosztályunk 2013-ban 164 érmet nyert,
112 db arany, 41 ezüst és 11 db bronz érmet. Hajdu ZRT. Kiemelt Nemzetközi országos versenyt megtekintette az MSSZ elnöke Dobos Imre, ahol az
Ukrán válogatott mellett 15 hazai csapat állt dobogóra. A Téglásiak a III.
helyet szerezték meg és 5 aranyat.
Eredményeink:
Csapatbajnokság:
Hajdú-Bihar Megyei Bajnokság
1. hely
Országos NB1-es Abszolút Csapat bajnokság 1. forduló
1. hely
Országos NB1-es Abszolút Csapat bajnokság 2. forduló
3. hely
Dóró Antal emlékverseny Országos
1. hely
VIII. Narancs Kupa Országos verseny
2. hely
Juhász Sándor Országos Emlékverseny
3. hely
Hajdu ZRT. Kupa Nemzetközi Kiemelt Országos verseny
3. hely
Területi Minősítő CS.B. Döntő
1. hely
Regionális Diák Olimpia Döntő
1. hely
Területi Megyei I. forduló
1. hely
Területi Megyei II. forduló
1. hely
Területi Megyei IV. forduló
1. hely
Területi Megyei VI. forduló
1.hely
Területi Megyei VII. forduló
1. hely
Területi Megyei X. forduló
1. hely

Területi Megyei XI. forduló
Hajdu ZRT. Ter. Min. ver.

Óvd a gyalogost!
A gyalogosoknak - mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek
–a téli szürkületi és sötét időszakokban való közlekedése nagyobb
kockázatot jelent, mint az év egyéb időszakaiban.

1. hely
1. hely

Egyéni bajnokság:
Nemzetközi verseny 5 arany, 1 ezüst, 1 bronz
Országos verseny
51 arany, 24 ezüst, 12 bronz
Országos Kiemelt verseny 9 arany, 2 ezüst, 1 bronz

Szerkesztő: Karsai Katalin
Hirdetésfelvétel:Téglás,Malom u.2/a
Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város területén.

Nagy László Súlyemelő Szakosztály vezető

Értesítés éleslövészetről
Az V. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2014. február 11-12-én 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.

