TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2017. 17. hét 4. szám
Elszármazottak találkozója
Idén is hazavárjuk mindazokat, akik elköltöztek városunkból, de szívükben téglásiak maradtak. Az Elszármazottak baráti találkozójára
2017. április 30-án kerül sor a DegenfeldSchomburg Kastélyban. Kérjük Önöket, jutassák el ismerőseikhez az esemény hírét! Reményeink szerint másnap, a Városnapon pedig
együtt ünnepelhetünk mindannyian, elszármazottak, itthon maradottak, s azok, akik városunkat választották új lakóhelyükül.

Téglás legerősebb embere
A tavalyi év sikere után ismét megrendezésre kerül a viadal. Nagy
László, a TVSE Súlyemelő Szakosztály vezetője szervezi és koordinálja
a versenyt, melyen kiderül, kié lehet
a 2017. kupa.
Nevezni a helyszínen lehet,
3 kategóriában:
• kiállás
• vasalócipelés
• malomkődobás
Ki lesz idén a legerősebb Tégláson?

Gerome
A sokoldalú francia énekes Nyíregyházán él, és számos fellépést
tudhat maga mögött. Repertoárja
rendkívül széles körű: a rocktól a
sanzonokig terjed, magyarul és franciául is énekel. A téglási közönségnek a tavalyi Tóalj Fesztiválon mutatkozott be a Rock Brothers zenekar énekeseként Az idei Szépkorúak
bálján népszerű slágereket énekelt,
és óriási
sikert
aratott.

SLACK zenekar
A zenekar régi és új slágereket játszik, teljesen élőben, egyéni hangszerelésben, szinte minden stílusban. Repertoárjuk széles és folyamatosan bővülő.

A formáció 2006-os megalakulása óta rengeteg fellépésen van túl. Nagyon sok pozitív visszajelzést
kapnak a közönségtől, ami megerősíti őket abban,
hogy az élőzene sok-sok év után újra teret nyert a A Városnapon ízletes pásztortarhonya
szórakoztatóipar rögös útján. A tavalyi Tóalj Feszti- kapható majd, 400 Ft-os támogatójegy
válon nagy bulival ünnepelték a 10. szülinapjukat.
ellenében. A jegyeTagok:
Illés Krisztina – Ének, vokál
Barta Lajos – Billentyűs hangszerek, ének, vokál,
bass
Hadházi László – Dobok, vokál
Sápi Gábor – Szólógitár-Szaxofon-Ének

ket 9 órától lehet
megvásárolni
a
színpad mellett felállított információs
sátorban, a készlet
erejéig.

LED Zenekar

DFDC

A LED 2013-ban alakult elektronikus duó. Vannak magyar és angol
nyelvű dalaik: a LED egyszerre táncolható szintipop (plusz egy kis
retró), ugyanakkor nagyon keményen lüktető elektronikus zene. Játszottak többek között a Roncsbárban, a Campus Fesztiválon, Budapesten az Akváriumban is. Kedvelte dalaikat a Ki Mit Tube és a Petőfi Rádió közönsége, ennek köszönhetően tavaly együtt turnéztak
Péterfy Boriékkal. Szívesen nyúlnak nagy kedvenceikhez: a Born To
Be Wild kislemezen is megjelent, Marilyn Manson egyik nagy slágerét pedig nemrég emelték be a repertoárba.

A múlt héten megrendezett Dance
Faktor Országos Minősítő és Díjkiosztó Versenyen a DFDC csapata 2 arany- és egy 1 gyémántérem
mellett megkapta a 2017-es év
szuperprodukciójáért járó trófeát
is,
vagyis 191 nevezésből a
DFDC lett a 2017-es év legjobb
tánccsapata. A díjnyertes Twist
koreográfiát mindenki láthatja
majd május 1-jén a városi ünnepségen!

Közös fotózás
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen szerepelnének egy városunkat reklámozó csoportképen.
Színes, vidám, jó hangulatú fényképet szeretnénk,
melyhez kortól, nemtől függetlenül várjuk a téglási
lakosok jelentkezését. Kérjük, hogy a fényképezéshez
a színpad mellett gyülekezzenek a gólyalábas bemutató után, kb. 11.20 perkor. A fényképezés kezdetét a
helyszínen közölni fogjuk. A fotót a Maya fotó készíti
el. A fényképezésen való megjelenés önkéntes. A részt
vevők hozzájárulnak a fotók nyilvános megjelenéséhez (a város honlapja, közösségi oldala, óriásplakát,
egyéb reklámanyagok).

„Ásó, kapa, nagyharang”
A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény régi esküvői fotókból összeállított kiállítással, fotófallal
és esküvői kézműves foglalkozással, a
Mandala Kézműves Műhely közreműködésével esküvői ékszer vásárral várja
az érdeklődőket az intézmény sátraiban, 10.00 - 14.00 óráig
Emellett az „Olvasd el, és add tovább!”
című játékuk eredménysorsolására is a
Városnapon kerül sor.

Közreműködnek:
Téglás Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának munkatársai
Téglás Városi Sportegyesület
Téglás Városi Polgárőr Szövetség
Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Bárczay Anna Városi Óvoda
Téglási Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Bölcsőde
II. Rákóczi F. M-A. Két Tan. Ny. Ált. Isk. és AMI : Sallainé Nagy Zsuzsa, Kovácsné Lőrincz Judit, Szabó Lilla
Szociális Gondozási Központ Téglási Telephelye
Nyugattól Keletre Egyesület
Szilágyi Ferenc és főzőcsapata
Maya Fotó
Com 2 Bt
Debreceni OldTimer Club
Kiss Lászlóné Tőkés Ibolya okleveles szakápoló
Kiss Sándorné Marika önkéntes segítő
iskolai közösségi munkások

Hooligans
Az elmúlt húsz évben sikert - sikerre halmozva lépdeltek előre, gyakorlatilag nincs olyan
színpada Magyarországnak, ahol ne játszottak volna és leginkább teltház előtt teszik
mindezt.
A Hooligans pályafutásáról számadatok is
léteznek a statisztikákban, de a legbeszédesebb a közel 20 rádiós sláger, melyeket az
évek múltával sem hanyagolnak a rádiós
szerkesztők. Gondoljuk csak a Királylányra,

a Félemberre, a Legyen valamire és a Paradicsomra a sok ismert sláger mellett. Az idáig
megjelent lemezeik mindegyike elérte az
aranylemez státuszt, de akad itt tripla platinalemez minősítésű korong is.
A látványos koncertjeiről híres banda idén
ünnepli
20.
jubileumát, s
nagy
örömünkre szolgál, hogy fellépnek a 2017
-es
téglási
Városnapon.

Fellépők, programok képekben
A fellépők között örömmel üdvözöljük a már jól ismert, Tégláson működő, remek
táncsoportokat, akikre méltán lehetünk büszkék, hiszen színvonalas produkcióikkal nemcsak a
helyi fellépéseken szórakoztatnak bennünket, hanem htáron inneni és túli fellépéseikkel városunk jó hírét is öregbítik.
Ördögmotolla Néptáncegyüttes, vezetője: Vámosi István
DFDC, vezetője: Sütő Dávid és Szabó Dániel
Lesz Dance TSE, vezetője : Tóth Alíz
Iskolai balett szakkör, vezetője: Lakatos Andrea

• óvodás
• alsó tagozatos
• felső tagozatos
„Téglás, a mi városunk” címmel hirdetünk
aszfaltrajzversenyt a városnapon, Kovácsné Minden kategóriában az 1. helyezettet díjazLőrincz Judit és Szabó Lilla tanárnők vezeté- zuk, minden résztvevő apró ajándékot kap.
sével. A rajzok témája a címhez illeszkedően
a városunk az alkotó szerinti legjellemzőbb A verseny helyszíne: kézilabdapálya
elemének (épület, növényzet, esemény stb.)
megragadása: Mi az, amit legjobban szeret az
alkotó a városunkban?

Aszfaltrajzverseny

A rajzokhoz szükséges aszfaltkrétát biztosítjuk.
Nevezni 3 korcsoportban lehet, egyénileg
vagy max. 3 fős csoportban:

11-es rúgó verseny
Helyszín: műfüves pálya
Nevezni a helyszínen lehet
Koordinátor: Szabó Imre
TVSE elnök
Ping-pong verseny
Helyszín:
Nyugattól Keletre Egyesület
sátra
Nevezni a helyszínen lehet

Koordinátor: Brutóczki
Csaba elnök

arcfestés, játszóház
Helyszín:
Iskolaudvar
Kincskereső játék
Közreműködnek a Bárczay
Helyszín:
Nyugattól Keletre Egyesület Anna Városi Óvoda óvodapedagógusai
sátra
Nevezni a helyszínen lehet
Koordinátor: Brutóczki
Csaba elnök
Kézműves foglalkozás,

Lufihajtogatás
Helyszín:
Iskolaudvar
Közreműködnek a Téglási

Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Bölcsőde
munkatársai

Garagulya Gólyalábas
Komédiás Kompánia

Egészségügyi szűrés
Helyszín:
Egészségügyi sátor
Közreműködnek a Szociális
Gondozási Központ munkatársai és Kiss Lászlóné
szakképzett ápolónő

A társulat neve egyszerűen magából a gólyaláb népies elnevezéséből született.
A régi vásári komédiások boszorkányos
ügyessége, a vándorszínészek, és muzsikusok páratlan hangulata jellemzi a társulat 45
perces műsorait.

VÁROSI HÍREK
Közmeghallgatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete
2017.május 30-án 17.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
Az érdeklődő polgárok tájékoztatót hallgathatnak meg az Önkormányzat
2016.- 2017. májusig tartó tevékenységéről.
A megjelent lakosoknak lehetőségük van észrevételeik, javaslataik kifejtésére.
Kérem Önöket, minél nagyobb számban jelenjelek meg a közmeghallgatáson!
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
Czibere Béla polgármester

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció” Tégláson 2017. május 20-án, szombaton történik.
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 zsákba vagy gyűjtőedénybe– 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 Kft.
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Debrecenből a munkába járást
saját szerződéses járattal biztosítjuk.
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. Jelentkezni: személyesen a cég
4243 Téglás az alábbi munkakö- telephelyén Tégláson ,
rökre keres munkavállalókat:
Papp Sándorné HR munkatársnál
• hegesztő
(tel.: 52/582-804) vagy írásban
• beállító lakatos
Önéletrajz és bizonyítványok
• esztergályos
megküldésével a
papp.sandorne@hajdurt.hu email
• CNC gépkezelő
címen.
• betanított munkás

Álláslehetőség a Hajdu
Ipari Zrt-nél

Aki közlekedési útvonal tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy megválTéglás városban a balesetvédelmi előírások toztatásával, megtévesztő jelzéssel mások
betartása-, és a közlekedés biztonságának életét vagy testi épségét veszélyezteti, bűnbiztosítása érdekében a Dózsa György utca tettet követ el.
3. számtól a 21. számig (a Fényes utca
sarkától a Stadion utca sarkáig), illetve a A cselekmény előkészülete vétségnek mipáros oldalt az Iskola utca sarkától a Fé- nősül és egy évig terjedő szabadságvesznyes utca sarkáig terjedő útszakaszon téssel büntetendő.
"Megállni tilos" közlekedési tábla került
kihelyezésre.
A közúti jelzőtáblát a közút kezelője folyamatosan pótolja, és a Rendőrség folyamaAz állami közút kezelője az elmúlt idő- tosan ellenőrizni fogja annak betartását. A
szakban több alkalommal kihelyezte a til- megállni tilos jelzés ellenére az útszakatást elrendelő közúti jelzőtáblát a Dózsa szon megálló gépjárművek vezetőit 10 ezer
György út - Fényes utca sarkára, melyet forint helyszíni bírsággal, illetve 20 ezer
ismeretlen személy eltulajdonított, illetve forint szabálysértési bírsággal sújtja.
megrongált.
A közúti jelzőtábla eltulajdonítása-, és
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. megrongálása miatt a Rendőrkapitányság –
évi C. törvény 232. § (1) bekezdése szerint ismeretlen elkövető ellen – jelenleg nyoez a cselekmény a közlekedés biztonsága mozást folytat.
elleni bűncselekmény, mely – a cselekmény miatt keletkező balesettől függően – Felhívjuk a lakosság és a közlekedők fi1 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel gyelmét a közlekedési szabály betartására!
büntetendő.
Dr. Gál György jegyző
TÁJÉKOZTATÁS A VÁROS LAKOSSÁGA, A KÖZLEKEDŐK RÉSZÉRE

