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Hirdetmény az óvodai felvételről

Téglás Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala szeretettel vár mindenkit a
25. jubileumi városnapi rendezvényére! Ismét nagyon jó hangulatú, színes, változatos programokat kínálunk. A rendezvényen minden korosztály talál majd kedvére valót!
Ízelítő a programokból:
9.20 Trapp-party
10.30 Tompeti és Barátai
14.00 Veterán autók, motorok felvonulása
15.00 Ünnepi műsor zenés, táncos fellépésekkel
20.00 Bikini koncert
22.00 Slack Zenekar
A nap folyamán lesz helytörténeti kvíz értékes nyereményekkel (fődíj egy LED tévé), arcfestés, lufihajtogatás, retro buszozás, palacsintasütő verseny, kirakodóvásár, kincskereső játék,
Trial kerékpáros show, Téglás legerősebb embere verseny, kívánságlufi-röptetés, tűzijáték,
régi téglási fotók kiállítása, főzési lehetőség, öregfiúk meccs, 11-es rúgó verseny, kézműves
foglalkozás, körhinta, trambulin, retro sátor zenei kvízzel és sok egyéb színes program.
Főzőhelyet igényelni és a palacsintasütő versenyre előzetesen szükséges jelentkezi a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában Tompa Tiborné vezető főtanácsosnál lehet. A Téglás legerősebb embere versenyre és a kívánságlufi-röptetésre a helyszínen lehet majd regisztrálni.
A Trapp-partyn futni szándékozókat kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a testnevelő tanároknál, osztályfőnököknél és Szabó Imre TVSE elnöknél.
A rendezvény a téglási intézmények, civil szervezetek, egyesületek segítségével zajlik.
A részletes programot hamarosan ismertetjük!
Ünnepeljünk együtt!
Czibere Béla polgármester

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a hatályos
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.
A beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre történik.
A beiratkozás időpontja:
2016. április 25-27. 8.00-14.00 óráig
Helye:
Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a,
óvodavezetői iroda

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 arról, hogy közösségbe járhat
- 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 2016. május 27-ig írásban értesítjük a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül
nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.
Téglás, 2016. március 21.
Dr. Gál György jegyző
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TAVASZI LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
„Tavaszi lomtalanítási akció”
Tégláson 2016. május 07-én, szombaton
történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű
bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát,
falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot
zsákban vagy gyűjtőedényben– melynek súlya darabonként
nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a
közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el a Közszolgáltató.
Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot,
gumiabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.)
valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy
túlméretes hulladékot.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit
EBOLTÁS
2016. TÉGLÁS
04.15. péntek: 8.00 – 9.00-ig: volt Gázcseretelep
16.00 – 17.00-ig: volt Gázcseretelep
04.16. szombat: 8.00 – 9.00-ig: Ady E. u. sarok
15.00 – 17.00-ig: volt Bikaház
pótoltás:
04.28. csütörtök: 8.00 – 9.00-ig volt Gázcseretelep
04.29. péntek: 16.00 – 17.00-ig Ady E. u. sarok
A 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet értelmében minden
3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az összevezetéses oltás ára féregtelenítéssel együtt : 3500 Ft.
Az összevezetéses oltás helyszínein csak
chippel ellátott kutya oltható be!
Az ebek oltási könyvét mindenki hozza magával!
Az oltás és chipezés alól szándékosan elvont ebek
tulajdonosa ellen szabálysértési eljárás indul.
Az ebek tartási helyén is lehetőség van oltásra. (4000,- Ft)
Tel.: 06-20-945-58-46
Dr. Kecskés Lajos

Elszármazottak találkozója

Tisztelt téglásiak és kedves volt téglási lakosaink, elszármazottaink!
2016. április 30-én újból megrendezzük a településről elszármazottak találkozóját; idén a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermébe várjuk azokat a téglásiakat, akik már nem Tégláson élnek, de kötődnek szülővárosukhoz, s szívesen látogatnának haza, egy baráti találkozóra. Az elszármazottainknak lehetőséget biztosítanánk arra, hogy egy
kötetlen beszélgetés keretében találkozzanak egymással, másnap pedig együtt ünnepelhessenek az itt élőkkel a
25. jubileumi városnapi ünnepségen.
A tavalyi évben közel 50 fő vett részt az első ízben megrendezett „Téglásról elszármazottak baráti találkozóján”.
Bízunk abban, hogy 2016-ban is találkozhatunk mindazokkal, akik jelen voltak, és új tagokkal is bővül a baráti
kör.
A kezdeményezés jegyében kérem az elszármazottakat a jelentkezésre; a város lakosságát pedig arra kérjük,
hogy szíveskedjenek felhívásunkat téglásról elszármazott ismerőseik részére továbbítani!
A jelentkezéseket névvel, címmel, elérhetőséggel (telefonszám, postacím, email-cím) elektronikusan a
kozmuvelodes@teglas.hu címre vagy nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal, 4243 Téglás, Kossuth u. 61.
szám alá várjuk.
Czibere Béla polgármester
Színházi Világnap Tégláson
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szervezésében a Téglási Teátristák „Oscar” című bemutató előadásával településünkön idén is méltó módon ünnepeltük a
Színház Világnapját.

A napot a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlésének
határozata alapján 1962 óta annak emlékére tartjuk, hogy
1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek
Színházának évadnyitója.
A Városi Mozi színpadán elhangzó köszöntőjében Németi
Katalin közművelődési intézményvezető ez alkalomból tisztelgett a színészek, színpadi dolgozók, és színházművészet
előtt.
Idézve Parti Nagy Lajos színházi világnapi gondolatait a ma
társadalmának színháza ugyan hazavihető, és egy dvd-n bármikor lejátszható, mégis „kell a színház. Kell a néző és színész kifogyhatatlan közös lélegzete, kell, mint a nevetés, a

sírás, vagy a naplemente. Nélküle lehet élni. Kérdés, hogy
érdemes-e?”
A választ színészek és közönség nevében a Téglási Teátristák az 54. Színházi Világnapon Michael Barrie és Jim
Mullholland „Oscar” című komédiájának remek színpadi
feldolgozásával adták meg: művészet nélkül, színház nélkül
nem érdemes.
A Sáreczki Gyula vezette társulat számos színvonalas bemutató után megint új kihívást keresett, és felelt meg összeszokott, rutinos csapatként sikerrel az elvárásoknak.
A darabot Daróczi Judit ötletes rendezésében, jó érzékkel
választott szereposztásban láthattuk, igazi csapatmunka eredményeként élvezhettük.
Köszönjük nekik az emlékezetes, szép estét. Az előadás a
nagy sikerre való tekintettel 2016. április 22-én (péntek)
18 órától ismét megtekinthető.
Mindenkit szeretettel várunk.

Meghívó
Az OTP Pénzügyi Pont 2016.április 13-án 17.30 órától ingyenes lakossági fórumot tart a téglási Rendezvényteremben
(Pozsár Gy. u. 36. ), ahol tájékozódhatnak a családok számára elérhető lakáscélú támogatásokról.
- CSOK (Családok otthonteremtési kedvezménye)
- Kamattámogatott hitelek
- Lakáscélú megtakarítások 30 % állami támogatásáról.
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Országos Bibliaismereti Verseny Kótajban
2016. március 22-én 16 tanuló részvételével látogattunk el Kótajba, az első országos Biblia ismereti vetélkedőre. Az országos döntőbe azok a
csapatok kerülhettek be, akik az előzetes levelező verseny feladatait eredményesen megoldották.
Iskolánkból négy csapat jutott tovább a harmadik, ötödik, hatodik és a hetedik évfolyamokról.
A versenyen érdekfeszítő és játékos feladatokon
keresztül kellett bizonyságot tenniük a tanulóknak azokról az ismeretekről, melyeket az órai
keretek között sajátítottak el. Komoly versengés
folyt a tanulók között. Az István Király Baptista
Általános Iskola nagyon színvonalasan szervezte
meg a versenyt és a megvendégelés is kiváló
volt. Tanulóink a verseny után kézműves foglalkozáson vehettek részt.
Iskolánk mind a négy csapata dobogós helyezést
ért el.
Felkészítő tanáraik voltak:
Zdrobáné László Nóra és Kissné Lesnyák Beáta.
Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra!

A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény a
Magyar Költészet Napja alkalmából
tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait
2016. április 11-én (hétfő) 17.00 órára
Maksai János és
Takács László
festőművészek
közös kiállításának megnyitójára

Irodalmi műsor:„Egy ágyon, egy kenyéren”tisztelgés
Ratkó József (1936-1989) József Attila-díjas
költő emléke előtt születésének 80. évfordulóján
Előadók:Erdélyi Márta
Sesztina-díjas versmondó
és Erdei Sándor költő, újságíró
Közreműködik: Bartók Boglárka énekes

Ünnepi köszöntőt mond:
Czibere Béla polgármester
A tárlatot megnyitja:
Masits István festő és grafikusművész
Baptista Alapfokú Művészeti Iskolák I. Országos Kiállítása
Iskolánk első alkalommal rendezte meg a Baptista Alapfokú Művészeti Iskolák I. Országos
Képzőművészeti Kiállítását. A kiállítást Szász Veronika területi oktatási igazgató nyitotta meg.
Az ünnepélyes megnyitó a Babszem Jankó népmesemondó
verseny keretében történt, így a versenyre érkező gyerekek,
szülők, vendégek is láthatták ezeket a szép alkotásokat. Az
aula falain 91 gyermekalkotás volt látható, melyek témája
szerteágazó: tanulmányrajz, illusztráció, színtanulmány,
fantáziarajz, hogy csak néhányat említsek. Technikai sokszínűség is jellemezte a képeket, láthattunk festményeket,
különféle nyomatokat, papírplasztikát, kollázst, pasztellel,
szénnel, ceruzával, készült alkotásokat, vagy többféle képzőművészeti technika ötvözésével készült képeket, de még
fonalgrafikát, fóliadomborítást is.
Ez a kiállítás jó alkalom volt arra, hogy a különböző művészeti iskolákban tanuló gyerekek megmutathassák tehetségüket, rajztudásukat, kreativitásukat. Nagyszerű lehetőség
volt arra is, hogy megismerjük a más művészeti iskolák
képzőművészeti tanszakain folyó munkát, hogy gyerek és
pedagógusok tanuljunk egymástól, inspiráljuk egymást.
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: Szabó Csaba
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Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város
területén.

Falugazdász ügyfélfogadás
Kedd: 8.00-16.00
Liget u. 1. sz alatt
Falugazdász: Takács Erzsébet
Tel.: 70/489-3857

A hét többi napján a Hajdúhadházi Kormányablak épületében fogadják a téglási ügyfeleket is. (előzetes telefonos
egyeztetés ajánlott)

Megyei versíró és versillusztráló verseny Debrecenben

Versíró és illusztráló versenyen vettek részt iskolánk negyedik osztályos tanulói Debrecenben a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A gyerekek nagyon jól eredményeket értek el.
A díjazott verseket egy nagyon szép kötetben is megkapták a nyertesek és felkészítőik.
Tiba Viktória 4.a
Fekete Ila
4.d
Szabó Roland 4.d
Tiba Viktória 4.a

Téglási sikerek a Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on

Az Idősek Klubjának tagjai sikeresen szerepeltek a Debrecenben megrendezett
VI. országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud elődöntőjén. A közönség és a zsűri elismeréssel fogadta a "De nehéz az iskolatáska...." c. produkciót! Gratulálunk és további
sikereket kívánunk!
Chebliné Kocsis Erzsébet

Ünnepi nóta- és operettgála lesz a
Felvidéken élő legnevesebb
magyar énekesekkel 2016. április
24-én vasárnap du. 16 órától a
Debreceni Lovardában. Kedvezményes jegyek az Idősek Klubjában kaphatók, 1.300.- ft/db áron
+ busz költség.
érdeklődőt

Iván Ildikó
Szabóné Pénzeli Erzsébet
Szabóné Pénzeli Erzsébet
Iván Ildikó

A gyerekeknek és a felkészítő tanító néniknek gratulálunk!

"Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország!"

Minden
várunk!

versírás I. hely
felkészítő:
versírás III. hely
felkészítő:
versillusztráció I. hely felkészítő:
versillusztráció II. hely felkészítő:

szeretettel

Súlyemelés

Nemrégiben rendezték meg Tégláson a XII. Dóró Antal Súlyemelő emlékversenyt,mely egyben
Hajdú-Bihar megyei bajnokság és Diákolimpia is volt. A megyei bajnokságot a Téglás HAJDU
ipari VSE nyerte, akik ezzel a sikerükkel 19 éve veretlenek Hajdú-Bihar megyében.
A Dóró Antal emlékverseny csapatbajnokság eredmények:
1/ Téglás HAJDU Ipari VSE 1206,76 pont
2/ NyVSC 1158,11 pont
3/ Biharnagybajom SE 585,79 pont
4/ Hajdúszoboszló Gázláng SE 359,77 pont

A Hajdú-Bihar megyei bajnokság eredményei:
1/Téglás HAJDU Ipari VSE
2/Biharnagybajom SE
3/Hajdúszoboszlói Gázláng SE
A korosztályok legjobb versenyzői: Kovács Ábel (fiú), Szabó Béla (serdülő)

Gratulálunk!

