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Tisztelt Téglási Lakosok!

Barna fedelű 120 literes műanyag gyűjtőedény

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. már május 15-től kezdődően biztosítja a

Mit dobhatnak a gyűjtőedénybe:
meghirdetett ütemezés szerint a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítését.
∗ konyhából és a háztartásból származó szerves hulladékok (zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj, hervadt virág,
A következőkre szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét:
kávé és teazacc,)
A szelektív gyűjtőedényekbe csak az azokon feltüntetett fajtájú hulladék kerülhet!
A gyűjtőedények rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése ∗ kertből származó szerves hulladékok (levágott fű, falevél, összeaprított ágak, faforgács, elszáradt növényi
maradványok stb.)
miatt keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles megtéríteni!
NE dobjanak a barna fedelű kukákba:
Sárga fedelű 120 literes műanyag gyűjtőedény
∗ ételmaradékot,
Mit dobhatnak a gyűjtőedénybe:
∗ lakk, olaj zsírmaradványokat,
∗ műanyag flakon (ásványvizes, üdítős, mosószeres, tusfürdős flakonok kicsepegtetve, tejfölös pohár kiöblítve!
∗ szintetikus, illetve nem lebomló anyagokat (műanyag, üveg, cserép, fémek),
∗ fém italosdoboz (sörös, üdítős stb.)
∗ lebomló felirattal rendelkező nejlonszatyrokat,
∗ nagyobb konzerves dobozok (állateledeles) csak kiöblítve!
∗ kutya-macska ürüléket,
∗ nejlonszatyrok, fóliazacskók tiszta állapotban
∗ vegyes kommunális hulladékot
∗ papírhulladék (újság, szóróanyagok, füzetek, papír italosdoboz, hullámpapír dobozok kicsepegtetve)
Zsákokban összegyűjtött kiöblített flakonok, dobozok is ebbe a kukába kerülnek, a zsákkal együtt.
Barna fedelű kukák ürítési időpontjai:
A dobozokat lapítva kell az edénybe helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak!
2014. augusztus 7. (csütörtök)
2014. augusztus 21. (csütörtök)
Csak tiszta, szennyeződésmentes, kicsepegtetett hulladékot dobjanak a gyűjtőbe!
2014. szeptember 4. (csütörtök)
2014. szeptember 18. (csütörtök)
NE dobjanak a sárga fedelű kukákba:
2014. október 2. (csütörtök)
2014. október 16. (csütörtök)
∗ élelmiszermaradványt tartalmazó papírt vagy dobozt,
2014. október 30. (csütörtök)
2014. november 13. (csütörtök)
∗ zsíros, olajos, oldószeres papírt,
2014. november 27. (csütörtök)
∗ zsíros, szennyeződött flakont,
A hulladékgyűjtő edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé.
∗ használt papír zsebkendőt és szalvétát, hungarocellt,
Az üveg hulladékok számára továbbra is megmaradnak a közterületen található konténerek.
Az ételmaradékokat a szagok elkerülése miatt zacskóba csomagolva lehet gyűjteni a régi kukákba.
∗ kommunális hulladékot.
A gyűjtőedények mellé sima szemetes zsákban nem lehet kihelyezni szemetet, csak a HHG felirattal ellátott
Sárga fedelű kukák ürítési időpontjai:
zsákokban kihelyezett hulladékot szállítják el.
2014. május 15. (csütörtök)
2014. június 12. (csütörtök)
Azon lakótelepek illetve társasházak esetében, ahol nincs elég hely a tárolásra, az ingatlanok közelében
2014. július 10. (csütörtök)
2014. augusztus 7. (csütörtök)
gyűjtőszigetekkel lesz megoldva a szelektív hulladékgyűjtés.
2014. szeptember 4. (csütörtök)
2014. október 2. (csütörtök)
2014. október 30. (csütörtök)
2014. november 28. (csütörtök)
A
régi kukák ürítése településünkön továbbra is minden csütörtökön történik.
2014. december 22. (csütörtök)

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Kedves Téglási Asszonyok, Családanyák, Nagymamák!
Téglás Város Önkormányzata meghirdeti az első
TÉGLÁSI HÁZI ÍZEK VERSENYÉT, KIÁLLÍTÁST ÉS
„OVI-CUKI” VÁSÁRT.
Minden ember féltett emlékei között őrzi a családból az édesanyja, nagymamája
„ízeit” legyen az lekvár, sütemény vagy bármilyen étel. Természetesen ezek a
receptek tovább öröklődnek generációról, generációra és komoly értéket képviselnek.
Önkormányzatunk szeretné, ha sok-sok téglási család édes-sós ízeit megismertetné
egymással!Szakértő zsűri segítene jutalmazni a legfinomabbakat! A zsűrizést
követően kiállítjuk a süteményeket és vásárlásra is lehetőség lesz.
Verseny kategóriák:
∗
Dzsemek, lekvárok
* Sós sütemények
∗
Édes sütemények
* Torták
Helyszín: Bárczay Anna Városi Óvoda
Időpont: 2014. május 30. 14-18 óra
Nevezési határidő:2014. május 28.
Nevezni lehet:
- Szentpéteriné Zeller Editnél a Polgármesteri Hivatal Titkárságán
- a Baromfi boltban Szilágyi Mártánál (Kossuth u.)
- a Zöldségboltban Vassné Majorik Etelkánál (Kossuth u.)
A sütemények leadási határideje a verseny napján 13 óráig.
Kérjük a süteményeket feltálalva, szeletelve elkészíteni.
Szervezők

MEGHÍVÓ
Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt az
TÉGLÁSI HÁZI ÍZEK VERSENYÉRE,
KIÁLLÍTÁSRA ÉS VÁSÁRRA

2014. május 30-án 15 órára
a Bárczay Anna Városi Óvoda Aulájába.
A rendezvény fővédnöke:
VATAI IMRÉNÉ címzetes főjegyző
és GARA GYULA mestercukrász
a Debreceni Gara Cukrászda tulajdonosa, a zsűri elnöke

Program:
15 óra
A négy kategóriában meghirdetett verseny eredményhirdetése, díjak átadása.
A Bárczay Anna Városi Óvoda óvodásainak műsora.

15,30-18 óra
Tupper termékek bemutatója és vásár.
ÓVI-CUKI keretében süteményvásár.
A díjakat Téglás Város Önkormányzata és a TUPPER
ajánlotta fel.

Téglás VSE Kézilabda Szakosztály szervezésében Május 1-én első ízben került sor a Kézilabda
Majális megrendezésére. A rendezvény keretein belül a Szakosztály korosztályos lány csapatai és a
felnőtt női csapat mutatta meg tudását a nagy számban megjelent érdeklődőnek. A program első
részében az U12-es csapat tartott bemutató edzést, majd őket követte az U14-es csapatunk, akik a
Hajdúböszörmény azonos korú csapatával játszottak. Végül de nem utolsó sorban a felnőtt csapat is
tartott egy bemutatkozó mérkőzést melyen az ellenfél a Hajdúszoboszlói ANKSE volt. Mindkét
mérkőzés eredménye döntetlennel zárult így nem volt se győztese se vesztese a mérkőzéseknek. Az
időjárás és a hangulat nagyszerű volt, a város lakói is jól érezhették magukat ezen a remek délelőttön.
A Kézilabda Majális keretein belül műanyag kupakgyűjtést is hirdetett a Kézilabda Szakosztály,
melynek fő célja Baranyi Jancsika gyógyulásának segítése volt. Az összefogásnak köszönhetően
nagyon sok kupak gyűlt össze. Ezúton is szeretnénk megköszönni, mind az II. Rákóczi Ferenc
Baptista Ált. Isk. és AMI vezetőségének, mind a magánszemélyeknek, hogy ilyen nagy mennyiségű kupakot gyűjtöttek össze. Szeretném
kérni a lakosságot, hogy a továbbiakban is gyűjtsék a kupakokat, melyeket az iskolában, óvodában és a 100-as boltban is leadhatnak.

„Szárnyaló fantáziák”
címmel 2014. május 7.-től
a téglási Városi Könyvtár
és
Közművelődési
Intézményben látható az a
közös kiállítás, mely Papp
Károly, valamint Lénárt
Attila grafikusművészek
alkotásait mutatja be.
A debreceni Kölcsey F. Tanítóképző Főiskola rajz-vizuális szakán
végzett két művész tárlatát a hajdanvolt tanár, és jelenlegi pályatárs,
Tamus István grafikusművész méltatta, kiemelve az alkotók elmúlt
évtizedek alatti útkeresését, a különböző technikákkal való kísérletezés
szakaszait, az ezekre építkező szakmai fejlődést, kiteljesedést.
Bár a két személyiség két teljesen különböző hangulatiságba
kalauzolja szemlélőjét, mégis szervesen kiegészítik egymást. Lénárt
Attila illusztráció jellegű grafikái mesébe illő motívumok szárnyán
repítik vissza szemlélőjüket egy kreált, fantázia szülte gyermeki
világba. Szereplői angyalok, madarak, groteszk figurák, melyeket az
alkotó már-már idilli, falusi környezetbe helyezve közölés
elgondolkodtat.
Papp Károly munkáiban már nyoma sincs az efféle játékosságnak.
Az Ő angyalai négyszárnyú, négyarcú kerubok, környezete az
ó-testamentom, mondandója a teremtés óramű pontossággal haladó
forgatókönyve, melyben férfi és nő Isten „transzcendens etűdje”-ként,
hol kolosszusi magasságokba emelkedik, hol boszorkányok közé
veszve hull alá. Az alkotók közös tárlata e két világ találkozása,
egymáshoz szelídülése kép, zene, és irodalom határán. A műsorban
közreműködött a téglási II. R.F. Baptista Ált. és Alapfokú Műv. Isk.
Pedagógus Kórusa. Zongorán kísért Sopronyi Éva, hegedűn játszott
Varga Miklós zenetanárok.
A kiállítás 2014. május 28.-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási
rendjében.

Föld napja az óvodánkban
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény nemrégiben olvasás-népszerűsítő programot
indított útjára. A város különböző színterein elhelyeztünk egy-egy könyvet, azzal a céllal, hogy aki
megtalálja, bártan vigye haza, olvassa el, majd nevét és elérhetőségét feltüntetve adja tovább egy
rokonnak, barátnak, kedves ismerősnek. A könyvek 2014. 04. 30 –ig vándoroltak kézről kézre, s a
becsületes megtalálóktól ezen a napon vártuk vissza a könyvtárunkba a könyveket, hogy
regisztrálhassuk az olvasóit és nyereménysorsolás útján gazdára találjanak az értékes
ajándékkönyvek. A program sikerét mutatja, hogy a kihelyezett könyvek jelentős részét visszakaptuk,
12 állomáshelyet biztosító partnert és 50 olvasót sikerült bevonnunk a játékba. A rengeteg pozitív
visszajelzés arra ösztönöz bennünket, hogy a játékot tovább folytassuk, így hamarosan ismét
felbukkannak köteteink a város színterein.
Az eseményben partnereink voltak:
- 100-as bolt
- Családsegítő Szolgálat
- Czelder Lottózó
- Gyógyszertár
- Iskola alsó tagozat
- Iskola felső tagozat
- Orvosi rendelő
- Óvoda
- Reál élelmiszerbolt
- Városháza
- Városháza buszmegálló
- Vasútállomás
- Védőnői Szolgálat
Köszönjük a segítségüket!
A nyereménysorsolásra a „Szárnyaló fantáziák” c. kiállítás megnyitó ünnepségén került sor.
Nyertesek: Esze Sándorné és Hudák Lászlóné. Gratulálunk, és jó olvasást kívánunk!

A Föld napja tiszteletére a csoportok kiállítást rendeztek az
újrahasznosított tárgyakból. Fontos feladatnak tartjuk, hogy
óvodásainkat környezettudatos életmódra neveljük. A szelektív
hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás új fogalmak a gyermekek
számára, amit játékos tevékenységekben tanítunk meg nekik.
Óvodásaink és az óvó nénik különféle hulladékokat hoztak
otthonról és ezekből közösen készítettek szebbnél-szebb
dísztárgyakat, játékokat. Ehhez nem kellett más csak egy kis
fantázia és jókedv. A Téglási óvó nénik és óvodások ezekben szerencsére bővelkednek.„Tegyél érte, hogy
minden nap a Föld napja legyen. Egyetlen nap kevés.”
Zimánné Marján Irén módszertani munkaközösség vezető
Vetélkedő
A Hortobágyi Nemzeti Park az óvodák számára négyfordulós vetélkedőt hirdetett, melyre intézményünk 5
csoportja nevezett be. A feladatok a Hortobágy állat, növényvilágával, és a hortobágyi szokásokkal,
életmóddal kapcsolatosak voltak. A vetélkedősorozat a Játékos Hortobágy címet viselte. A versenybe
benevezett 17 csapat közül a cica csoportunk első, csicsergő csoportunk harmadik, katica csoportunk
negyedik, pillangó csoportunk ötödik, napocska csoportunk a tizenkettedik helyen végzett.
Gratulálok a szép helyezésekért.
Szabó Mónika óvodavezető

VÁROSI HÍREK
HIRDETMÉNY
Az Ifi EB-n szereplő fiatalok mindent megtettek a siker érdekében, 2/3-uk egyéni csúcsot emelt a lengyelországi
Ciechanowban az Ifjúsági Súlyemelő Európa bajnokságon. Az EB egyben Ifjúsági Olimpiai kvalifikációs
verseny is volt. Anemzetek pontversenyének élcsoportjából öt fiú és négy leány nemzet harcolt ki a nanjingi
Olimpiai részvételi jogát. A Magyar válogatott nem került be a legjobbak közzé, a fiúk a hetedik lányok a
hatodik helyen zárták a pontversenyt. Az Ifi EB-n 28 ország indított versenyzőt. Olimpiai kvótát szerzett fiúknál:
Bulgária, Törökország, Németország, Franciaország, Olaszország, a lányoknál: Törökország, Bulgária,
Örményország, és Olaszország. Minden nemzet egy-egy emelőt nevezhetnek az Olimpiára. A Magyar csapatba
meghívást kapott Tóth Anna Téglás Hajdu Ipari VSE versenyzője 58 kg-os súlycsoportba. A 13 éves serdülő
versenyző az EB legfiatalabb versenyzője, Serdülő, Ifjúsági Magyar Bajnok. Öt jó gyakorlattal és túlteljesítve az
I. osztályú szintet egyéni csúcsot megjavítva, sikeresen mutatkozott be. Edzője: Nagy László

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Gál Róza 2014. május 26-június 3-ig szabadságon lesz.
2014. május 26. hétfő
2014. május 27. kedd
2014. május 28. szerda
2014. május 29. csütörtök
2014. május 30. péntek
2014. június 2. hétfő
2014. június 3 kedd

Helyettesíti: Dr. Gál Zsuzsa
Helyettesíti: Dr. Sikula Erika
Helyettesíti: Dr. Sikula Erika
Helyettesíti: Dr. Sikula Erika
Helyettesíti: Dr. Gál Zsuzsa
Helyettesíti: Dr. Gál Zsuzsa
Helyettesíti: Dr. Sikula Erika

Rendelési idő: 10.30-12.00
Rendelési idő: 10.30-11.00
Rendelési idő: 15.00-16.30
Rendelési idő: 10.30-11.00
Rendelési idő: 15.00-16.30
Rendelési idő: 10.30-12.00
Rendelési idő: 10.30-11.00

Téglás Város Önkormányzata május 1-jén 23. alaklommal rendezte meg Városnapi ünnepségét a település
önállóvá válásának évfordulója alkalmából.
Tavaszi napsütésben indult a nap. Délelőtt a gyerekeket a Bárczay Anna Városi óvodapedagógusai várták
arcfestéssel, csillám-tetoválással. A kézműves foglalkozás keretében Anyák napi ajándékokat készítettek a
gyerekek. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói és aktivistái több
száz különböző figurájú hajtogatott lufival ajándékozták meg a kicsiket és a nagyokat. A Városi Sportegyesület
Kézilabda Szakosztálya egy napos kézilabda tornát szervezett a környező településekről érkező kézilabdások
számára. A Városi Sportegyesület műfüves pályáján kispályás labdarugó tornára került sor.
A jó idő kicsalta a családokat, baráti társaságokat, civil szervezeteket és főzéssel kapcsolódtak ki.
A mobiltelefon dobáló versenyre 5. alkalommal került sor. Közel 100-an neveztek be több korosztályban.
A díjakat Polgármester Úr, Alpolgármester Úr és a Képviselő-testület tagjai ajánlották fel. Az első helyezettek
egy-egy mobiltelefont vihettek haza.
A Magyar Utazó Kamaraszínház „Tág a világ, mint az álom” című gyermekműsorral szórakoztatta az
óvodásokat, iskolásokat. Délelőtt a hajdúböszörményi Zöld Kör Egyesület népszerűsítette és bemutatta a
szelektív hulladékgyűjtést és a korszerű hulladékgazdálkodás alapjait.
Délután a Városi ünnepségen Czibere Béla polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy:
„Az eltelt több mint két évtizedben több mint 4 milliárd forint fejlesztésre volt lehetőségünk. Szinte teljes az
infrastruktúra kiépítése, korszerűsítettük, modernizáltuk intézményeinket. A bölcsődében, az óvodában, az
iskolában 21. századi feltételeknek megfelelően nevelik a gyermekeket. A sport, a kultúra, a szabadidő eltöltés
és hagyományápolás terén is nagy lépéseket tettünk. Napjainkban már egy igazi kisvárosi arculattal
rendelkezünk. Tudom, most számtalan dologra gondolnak, amelyek még megoldásra várnak. Vannak még
aszfaltozatlan utcáink, felújításra vár a kerékpárút, sok helyen kell még a csapadékvíz elvezetést megoldani és
sorolhatnám tovább a kisebb nagyobb feladatokat.
A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, Jegyző asszony és Magam is sokat dolgozunk azon, hogy
terveinket megtudjuk valósítani. Sok pályázatot készítettünk el és nyújtottunk be. Mindig vannak tervek,
tanulmányok, melyeket előre elkészítünk pályázati támogatások kiírására várva. Legutóbb térfigyelő rendszer
kiépítésére nyújtottunk be pályázatot. Készül egy tanulmány a városközpont fejlesztésére is, hiszen a korábbi

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. MÁJUS 25. A SZAVAZÁS 6.00ÓRÁTÓL 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.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-igkérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.
AJÁNLÁS
A választójoggal rendelkező választópolgár 2014. április 22-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több
listát is ajánlhat.
SZAVAZÁS
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár Belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel, Külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én16 óráig, átjelentkezést
2014. május 23-án16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a
lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

elképzeléseket át kell dolgozni, aktualizálni.
Nagyon fontosnak tartjuk a munkahelyteremtést, a munkanélküliek foglalkoztatását. A közfoglalkoztatási
program keretein belül az elmúlt évben 356 főnek tudtunk munkát biztosítani Önkormányzatunknál. Reméljük
ebben az évben is lesz lehetőségünk foglalkoztatásra.
Nagyon sokat segített a kormány pénzügyi konszolidációja azzal, hogy átvállalta településünk hitel állományát.
Reményeik szerint így marad saját forrásunk feladatok megoldására. Ebből újítottunk fel az év második felében
a Polgármesteri Hivatalt és az idén folytatjuk a felújítás második ütemét.
Sok még a teendőnk, de az Önök támogatásával és megértésével végezzük munkánkat, egy szebb, élhetőbb
Téglásért az itt élőkért.
Juhász Gyulát idézve hiszek: „Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőben”.
A Város napján kerül sor a városi kitüntetések, elismerések átadására. Vatai Imréné címzetes főjegyző Asszony
méltatta a kitüntetetteket, Czibere Béla polgármester Úr adta át a kitüntetéseket: Steffen Döttingernek a
németországi Affalterbach testvérvárosi település polgármesterének Téglás Városért kitüntetést adományozott
a Képviselő-testület az elmúlt 14 évben tett támogatásáért és a testvérvárosi kapcsolatunk sikerességéért tett
erőfeszítéseiért. Christa Priesternek Affalterbach település testvérvárosi kapcsolatok felelősének Téglásért
Díszoklevelet ítélt oda a testület a testvérvárosi kapcsolat működtetéséért, a gyermek cseretáborok szervezéséért és a magyar kultúra ápolásáért. A két kitüntetést a júliusi németországi látogatáskor adnak át személyesen.
Némeczki Zoltán a Városellátó Szervezet csoportvezetője Téglás Városért kitüntetést vett át, két évtizedes a
település működtetése érdekében tett példaértékű munkájáért.
Szalka János a Városi Konyha főélelmezés vezetője Téglásért Díszoklevelet vett át a gyermek és a felnőtt
étkeztetés biztosítása terén végezett több mint két évtizedes eredményes munkájáért.
Sport Díjjal ismerte el a Képviselő-testület Antal Sándor fiatal súlyemelő sportoló eredményeit.
Az ünnepi műsorban közreműködött a téglási mazsorett csoport, a Debreceni Lesz Dance Tánc és
Sportegyesület, a Debreceni Honvéd Táncegyüttes, és a Debreceni Néptáncegyüttes.
Kora este Téglás-Hajdúhadház öregfiúk barátságos labdarugó mérkőzésen szurkolhattak a sportrajongók.
Ezt követően Anyák napi szerenáddal kedveskedtünk a településen élő édesanyáknak, nagymamáknak,
dédnagymamáknak. Szinetár Dóra a Budapesti Operettszínház művésznője, a musical irodalom legszebb dalait
hozta el és adta elő a közönségnek. A nap programja tűzijátékkal és a téglási Slack zenekar közreműködésével
szabadtéri bállal zárult.

Egészségnap az iskolában
„Egy csipet megelőzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás.” David B. Agus

Szatmárnémetiben jártunk

Iskolánk hagyományai közé tartozik az évente megrendezésre kerülő egészségnap, melyet ebben az
évben 2014. május 8-án rendeztünk meg. Intézményünk nevelő – oktató munkájában kiemelt figyelmet
fordítunk a teljes körű egészségfejlesztésre. Ennek érdekében felkértük Sigér Dóra védőnőt, hogy tartson
előadást az elsősegélynyújtás alapjairól és az egészséges táplálkozásról.
Az előadást, ételkóstoló követte, melyen teljes kiőrlésű lisztből készült péksüteményeket és különféle
gyümölcsöket kínáltuk tanulóinknak. A bőséges választékban mindenki megtalálta a magának kedvére
valót. Ennek a jelentősége különösen nagy, mivel manapság a családok többségében nem találkoznak
ezekkel az élelmiszerekkel a gyerekek. Sajnos, még kevés családban kap hangsúlyosan szerepet az
egészséges táplálkozás. A diákok fegyelmezetten viselkedtek és nagyon érdeklődőek voltak a téma iránt.

A 2014. április 29-én részt vettünk a „Szatmári Művészeti
Iskola Napjai” rendezvénysorozat megnyitó ünnepségén.
A műsorban felléptek zenei tanszakos tanulóink, a kiállításon
pedig a grafika tanszakos tanulók alkotásait is láthatta a közönség. A két iskola között 7 évvel ezelőtt egy PHARE
pályázatnak köszönhetően alakult ki az együttműködés, mely
az évek során egyre szorosabbá vált.
Évente többször szervezünk közös koncertet, kiállítást Szatmárnémetiben
és Tégláson egyaránt. A Szatmári Művészeti Iskola vezetősége, tanárai és
tanulói részt vettek iskolánk grafika tanszakának év végi kiállításán,
melynek nyitóünnepsége 2014. május 14-én 17 órakor volt az aulában.
A műsorban felléptek a szatmárnémeti iskola zenei tanszakos tanulói.

Téglási diák a megye legjobbjai között
Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokságának Megyei döntőjén
Nagy Kitti 5.a osztályos tanulónk a megye 8. legjobb eredményét érte el
matematikából! Gratulálunk!
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Sikeresen szerepeltek néptáncosaink Hajdúnánáson
2014. május 11-én Hajdúnánáson rendezték meg a
megye gyermek néptánccsoportjai számára kiírt
minősítő versenyt, a Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és
Ifjúsági Néptáncfórumot. Ezen sok-sok színvonalas
produkciót felvonultató rendezvényen részt vett a
II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola néptánc csoportja is, melyen ezüst
minősítést szerzett Szilágysági táncok című koreográfiájával. A produkciót betanította Vámosi István
néptánctanár. A csoport részéről ez elismerésre méltó eredmény, hiszen ez a fesztivál volt az első
szakmai megmérettetés, melyen elindultak.
GRATULÁLUNK A SZÉP EREDMÉNYHEZ!

Járművezetői TANFOLYAM indul a SÓGOR AUTÓS ISKOLÁBAN!
Első megbeszélés 2014.05.20. 17 óra
Tanfolyam kezdés 2014.05.22. 17 óra
2011-es ÁRAKON! Ott vezetsz ahol vizsgázol!!!! Részletfizetési lehetőség!
Gyak. CD, és tankönyv ,ELMÉLETI KORREPETÁLÁS INGYEN!!!!

Falugazdász ügyfélfogadás
Falugazdászok:
Takács Erzsébet 70/489-3857 Elek Sándor 30/841-1498
Ügyfélfogadási idő
Kedd: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 14.00
Ügyfélfogadás helyszíne: Falugazdász iroda (Polgármesteri Hivatal udvara)

Érd: 06 20 9339461, 06 20 4705556, 06 52 708787
email cím: sogorauto@freemail.hu
ALBÉRLETET KERESÜNK!

Hosszú távra, megbízható család keres alacsony fenntartási költségű
albérletet Tégláson vagy Hajdúhadházon. Érdeklődni: 06-70-607-8622

ÁLLÁSHIRDETÉS
hőszivattyú és hőszivattyús forróvíztároló gyártó munkakörbe F-gáz
vizsgával rendelkező munkavállalókat keres azonnali munkakezdéssel.

targoncavezető jogosítvánnyal rendelkező munkavállalókat keres gázüzemű
targoncára. azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezés: személyesen, a A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.4243 Téglás
telephelyén, Tégláson (humánpolitika)

