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Lomtalanítási tájékoztató

KÖZMEGHALLGATÁS

A HHG Nonp. Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a LOMTALANÍTÁS rendszere átalakult!
2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mailben megrendelt, előre egyeztetett időpontban kérhető a lomtalanítás.
A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal előre egyeztetett napon (max. évi 2 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik. A
jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, amely alkalmanként legfeljebb
1 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át!
A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást
(őszi időpontban).
Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:
• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)
A további információk és jelentkezés a HHG Nonp. Kft Ügyfélszolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu
Nem kerül elszállításra:
elbontott gépjármű karosszéria, építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró, veszélyes hulladék (olaj, festék,
akkumulátor, képcsöves TV stb.), elektronikai hulladékok, ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék, személyautó-, teherautó-, és traktor, gumiabroncs, háztartási hulladékcsomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék, üveghulladék, kézi
erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék
A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a kukába nem fér bele, a HHG Nonp. Kft. hulladéklerakójába adható le, nyitvatartási időben, térítés ellenében.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva:
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
május 30-án 17.00 órától közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, melyre tisztelettel várjuk az
érdeklődőket!

Autóbuszos színházlátogatás
Téglás Város Önkormányzata és a Nyugattól Keletre Egyesület autóbuszos kirándulást szervezett
Budapestre 2018. május 4-én.
A kiránduló csapat budapesti városnézésen vett
részt, majd a Madách Színházban láthatták a Nyomorultak című előadást a kiváló színművész, elszármazottunk, Fejszés Attila főszereplésével, aki nagy szeretettel fogadta a téglási csapatot.
A program az EFOP-1.3.5-16-2016-00526 azonosítóval ellátott projekt keretében az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Babszemek a Vojtinában

Végéhez érkezett az Erasmus + program

Április 28-án a Vojtina Bábszínházban került megrendezésre a megyei bábfórum. Iskolánkat a Babszemek csoport
képviselte. A csillagszemű juhász történetét adták elő. Bátran, ügyesen szerepeltek.
A gyerekek számára nagy élmény volt egy igazi színház
életébe való bepillantás. A színpad, a pihegő, a díszletek, a hátsó folyosók világát nagyon élvezték.
Meglepetést is szervezett számukra a színház. A Vitéz László és az elátkozott malom
történetét láthatták a program
befejezéseként.

Az ERASMUS+ program keretében iskolánk pedagógusai és diákjai Görögországban töltöttek egy hetet. A volosi iskolában órákat látogattak, tanulmányozták a CLIL módszer alkalmazását. Radóczné Aranyics Csilla
tanárnő civilizáció óra keretében ismertette meg a gyerekeket Budapest
nevezetességeivel. A szakmai programok után kulturális és sport rendezvényeken vehettek részt a meghívott partneriskolák delegációi. Ellátogattak a Meteorákhoz, és megismerkedtek a görög főváros nevezetességeivel.
A görög mobilitás a két éves projekt utolsó állomása volt. A program
szakmai beszámolóval zárul.

Gyulainé Riczu
Margit
csoportvezető

Szilágyiné Bodnár Erzsébet
iskolaigazgató

HÍREK
Diákmunka lehetőség
A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával "Nyári
diákmunka" program indul ebben az évben is.
A központi program keretében Téglás Város Önkormányzata és önkormányzati fenntartású intézményei 2018. július 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra diákmunkát
hirdetnek.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
• nappali tagozaton tanuló diákok,
• a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem
töltik még be a 25. életévüket,
• közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.
A foglalkoztatás feltétele az egészségügyi foglalkoztathatósági szakvélemény, melynek
költsége az előző évhez hasonlóan a munkavállalót
terheli. Ezzel csak akkor kell rendelkezni, amennyiben a diák felvételt nyer, és erről szükség esetén értesítést is kap minden érintett.
Bővebb felvilágosítást kérni és jelentkezni a Hatósági
Iroda 8. sz. irodájában lehet Jaksi Judit vezető főtanácsosnál.

Az Erasmus + projekt 4. mobilitása Csehországban

Súlyemelés

Az Erasmus+ pályázat keretében 2018. február 05. és 09. között iskolánk öt tanulója, Dobrán Csenge 7.b, Nemes Flóra 7.b, Felföldi Dóra 7.c, Póka Viktória 8.a,
Dezső Tamás 8.b,valamint két pedagógusa, Kántor Ágnes, Debreceni Mária a
csehországi ČeskáLípába utazott. Az itt eltöltött öt nap bővelkedett programokban. A diákok bekapcsolódtak a helyi iskola mindennapi életébe. Látogatták a
tanórákat, azokon aktívan szerepeltek. A vendéglátó iskola szervezésében több
kiránduláson is részt vettek. Ellátogattak Prágába, Lindavában saját maguk készítettek üvegből emléktárgyat. Az iskolában matematika vetélkedő keretében mérték össze tudásukat, délután pedig ügyességüket bizonyították a csapatversenyen. A tanárok a cseh kollégák óráit
nézték meg,szakmai megbeszéléseken vettek részt valamint ők maguk is tanították a cseh diákokat a CLIL módszer felhasználásával. A kis csapat rengeteg élménnyel
gazdagodva tért haza.
Debreceni Mária

Téglás HAJDU Ipari VSE súlyemelők Szolnokon Országos Minősítő versenyen vettek részt. Résztvevő egyesületek: Biharnagybajom, Szolnok, Szeged, Téglás, Békéscsaba.
Téglási csapat: 5
versenyzőből
4
arany, 1 bronz érem.
Pilka Roland korosztály
legjobbja
címet is begyűjtötte.

A következő keresztrejtvényt Báthory Attila, Téglásról
elszármazott keresztrejtvénykészítő, író, költő, műfordító készítette és ajánlotta fel Téglás lakosai számára.
Fogadják szeretettel!

Két nő beszélget:
- Az én férjem egy igazi mázlista! –
Mondja az egyik.
- Hogyhogy?
- Még csak tegnap kötött biztosítást bal-

Elkezdődött a
Szupergyors Internet
és a TV bekötése Tégláson.
Szeretettel várjuk a jelentkezését.
Téglás, Malom utca 2/a
Tel: 06-52-583-035

eset ellen….
Folytatását lásd a vízsz. 6. és a 39. sorokba.

VÍZSZINTES: 1. Három ország válogatottjában is játszott egykori labdarúgónk (László) 6. A hölgy további
szavainak első része (zárt betűk: R,Ü) 10. Perzselő, tüzelő 11. Kisebb súlyegység 12. Angol közúti villamosvasút (TRAM) 14. Román férfinév 15. Kerti ülőbútor 16. Mázol 18. Zalaegerszegi sportegylet 19. Parancsba adás 22. Sertéslakás 23. Hajtják az állatot 25. Közlekedési terület 27. A tetejére helyezett 29. Libát
etet 31. Nagy testű szarvasfajta 32. Részben beleönt! 33. Magasabbra tart 35. Helység Bács-Kiskun megyében 36. A személyeddel 38. Éles hangot hallat 39. A hölgy szavainak befejező része (zárt betű: T) 40.
Ízesített sült tészta FÜGGŐLEGES: 1. Egyfajta sivatagi állat 2. Valakit heccel, megtréfál 3. Okmány hivatalba más által eljuttat 4. Atmoszféra, röv. 5. Puskával tüzel 6. Lángol 7. … Lanka (Ceylon mai neve) 8. Maláta
németül (MALZ) 9. Megtévesztő, félrevezető 13. Szőnyeget padlóra helyez 16. Egér zsákot lyukassá tesz
17. A lakásomon 20. Gambrinus itala 21. Lapos felületű 24. Szociológus (Tamás) 26. Emberek nagyobb
csoportja 28. Folyadékot töményebbé tesz 30. Kérdőszó 34. Női név 35. Pán hangszere 37. Te – németül
38. Részben rovó!
Báthory Attila

DFDC siker
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Városi Könyvtár támogatásában működő DFDC Tánccsoport ismét óriási sikert
aratott, és több kategóriában is kiváló minősítést ért el az
„Az Év Tánca 2018” – Oscar – Minden, ami film - Nemzetközi Minősítő és Díjkiosztó Táncművészeti
Versenyen.
További sok sikert kívánunk nekik!
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