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Tisztelt Téglási Lakosok!
Június van, a napsütés, a gyümölcsérés és a nyári mezőgazdasági munkálatok ideje. Tudom, ilyenkor
még több az elfoglaltság a házak körül, öröm nézni a zöldellő fákat, a szépen rendben tartott kerteket,
parkokat. Jóleső érzéssel tapasztalhatjuk azt is, hogy a sok teendő ellenére szép számmal vesznek részt
a közösségi életben, a városi és intézményi rendezvényeken, és segítőkben sincs hiány. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek, vállalkozóknak, hogy jelenlétükkel, fizikai, anyagi vagy erkölcsi támogatásukkal segítették városnapi rendezvényünket.
Rendezvényekben, programokban - szerencsére - nem szűkölködünk. A teljesség igénye nélkül sorolok
fel az utóbbi hetek eseményei közül néhányat: madárkiállítás, apák-papák napja az óvodában,
legókiállítás, skótdudás-bemutató a könyvtárban, csigapörgetés a szépkorúak gáláján, pedagógusnapi
ünnepség, tanszaki bemutatók az iskolában, legszebb konyhakertek nevezések … Azt gondolom, hogy
ezek az alkalmak mind azt a célt szolgálják, hogy mi, téglásiak szeressünk itt élni, érezzük, hogy együvé tartozunk. Ugyanúgy, ahogyan a városi fejlesztések, beruházások és tervek, elképzelések összhangba
állítva szintén még vonzóbbá, még élhetőbbé kívánják tenni városunkat.
Természetesen vannak nehézségek, melyeket le kell győznünk, akadályok, melyeket át kell lépnünk
vagy el kell hárítanunk, ezekhez az Önök türelmét és megértését kérjük.
Kérem, honlapunkon (www.teglas.hu) kövessék, figyeljék híreinket, tájékoztatásainkat, s ha észrevételük van, jelezzék bátran telefonon, írásban, személyesen vagy elektronikus úton, s higgyék el, legjobb
tudásunk szerint törekedni fogunk a probléma megoldására!
Jókedvű, vakációra készülő gyerekarcokat látok mindenütt, s bízom benne, hogy a gyermekeinkre
jókedvű, mosolygós felnőttek néznek vissza. Természetesen elvárom vakációzó fiataljainktól a kulturált
késő esti vagy éjszakai viselkedést, kérem hangoskodással ne zavarják a pihenni vágyókat!
Napsütéses, szép júniust kívánok minden kedves téglási lakosnak!
Czibere Béla polgármester
Tisztelt kutyatartók!
A nyári időszakban egyre több ebtulajdonos viszi
sétálni kutyáját utcán, közterületen. Ezekben az esetekben is felhívjuk a tulajdonosok kutyáikra való kiemelt odafigyelését, hiszen az állattartó felelőssége
ilyenkor is fokozottan fennáll.
Az eb tulajdonosok némely esetben póráz nélkül ellenőrizetlenül sétáltatják kutyáikat, azoktól lemaradva
követik őket. A kutyák a gazdák jelenlétében is bárhova „elhelyezik” ürüléküket és azokat a tulajdonosok
sajnálatos módon nem minden esetben takarítják el.
Ezen helyzetek elkerülése érdekében hívjuk fel a
Tisztelt kutyatartók figyelmét az eb tartás néhány
alapvető etikai kódex szabályára és azok betartására:
- A kutya ürülékét közterületen minden esetben szedjük fel, és ne lépjünk az utcára erre alkalmas felszerelés nélkül!
- Semmilyen körülmények között nem veszélyeztethetjük, más ember vagy állat testi épségét sem a ku-

Tisztelt Ingatlantulajdonosok,
Földhasználók!
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben terjedő, allergiát
kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene történő
védekezés nemcsak a növénytermesztők, hanem
minden földhasználó és földtulajdonos – beleértve a
kiskertek tulajdonosait is – kötelező feladata.
A törvény szerint a parlagfű mentesítést az ingatlantulajdonosok legkésőbb június 30-ig
végezhetik el büntetlenül. Ezt követően viszont az
illetékes hatóság a bejelentések alapján közérdekű
védekezést rendelhet el, amelynek költségei – és a
kezelést követően megállapított növényvédelmi
bírság – a tulajdonost, illetve a földhasználót terhelik.
A növényvédelmi bírság mértéke 15.000,-és
5.000.000,-Ft között határozható meg. A bírság
mértékének alapja a parlagfűvel fertőzött terület
nagysága.
A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka
július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban
történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell
hajtani azt követően pedig a parlagfű virágzását, az

tya agressziójával, sem a túlzó vehemens játékával,
vagy bármilyen más viselkedésével.
- Tartsuk tiszteletben más emberek véleményét, kérését, félelmeit, akkor is, ha a mi kutyánk „nem szokott
bántani”.
- Ne engedjük odamenni, odaszagolni a kutyát idegen
emberekhez, hacsak ezt nem kéri külön. Különösen
vigyázzunk, hogy a kutya ne ijesszen meg gyerekeket, ők már a puszta megjelenését is fenyegetőnek
érezhetik, mindig egyeztessünk a gyerek kísérőjével,
mielőtt a kutyával megismerkedne.
- Soha ne engedjük kutyánkat játszótérre, virágágyásba piszkítani.
- Ha a fentiek betartása ellenére kutyánk mégis valamilyen kárt okoz, ne vonjuk kétségbe saját felelősségünket, ne vitatkozzunk.
Kérem az érintetteket a fentiek maradéktalan betartására.
Dr. Gál György jegyző

allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan
megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja
a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési
cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész
szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.
Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június
30-át követően, a parlagfű virágzásától, illetve a
virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles
hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
A hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön
folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem belterületen, ipari, kereskedelmi
és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok
mentén is.
A hatósági védekezést elrendelő határozatok a
helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel kerülnek közlésre.
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét
köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni,
amely a helyi feltételektől függően több tízezer
forint is lehet hektáronként.
Dr. Gál György jegyző

VÁROSNAPI KITÜNTETÉSEK
Képviselő-testületünk 1992-ben kitüntetést alapított azoknak a személyeknek az elismerésére, akik
sokat tettek és tesznek városunk fejlődéséért, az itt élő emberekért. A kitüntetéseket minden év
május 1-jén, a Város napján nyújtja át az önkormányzat. Ebben az évben a Képviselő-testület
"TÉGLÁS VÁROSÉRT" kitüntető címet adományozott Urgyán Antal parochusnak - aki 2010.
július 1-től vezeti a Téglási Görögkatolikus Egyházközséget -, az elmúlt 5 évben végzett közösségi
munkájáért és a város fejlődéséért tett erőfeszítéséért. Szilágyi József László aljegyzőnek, aki 23
éve dolgozik a közigazgatásban, s immár 15. éve látja el Tégláson az aljegyzői feladatokat. Munkájára jellemző a magas fokú szakmai képzettség és tudás. Kovácsné Lőrincz Judit intézményegység-vezetőnek, aki földrajz-rajz szakos tanári munkája mellett 4 éve irányítja az alapfokú művészeti iskola szakmai munkáját, szervezi programjaikat, s nagy hangsúlyt fordít a tehetséggondozásra.
A Képviselő-testület "EGÉSZSÉGÜGYI-, ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÉRT DÍJ"-ban részesítette
Nagyné Szabó Máriát, a Téglási Bölcsőde gondozónőjét, aki több mint 35 éve gyakorolja felelősségteljesen, áldozatkészen, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel hivatását."TÉGLÁSÉRT DÍSZOKLEVÉL" elismerésben részesül Kukucska Mihály, Téglás város civil szervezeteinek meghatározó személyisége, a Bek Pál Kertbarátkör és a Téglási Polgárőr szervezet alapító tagja, aki sokszor
saját érdekeit is félretéve mindig a közösségért tevékenykedett.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Dr. Gál György jegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Tájékoztató a 2015. évi Egységes Kérelem benyújtásáról
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a
gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az
ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében. Magyarország - figyelembe véve a termelők érdekeit és az
egységes kérelmek feltöltésében közreműködő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászainak a visszajelzéseit - akként döntött, hogy élni kíván az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre
álló határidő meghosszabbításával.
Mindezek alapján a 2015. évi egységes kérelmek beadására előírt
határidők az alábbiak szerint módosulnak:
• a 2015. évi egységes kérelem benyújtására május 15-e helyett 2015.
május 22-ig;
• szankciómentes módosításra május 31-e helyett június 15-ig;
• a támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését
eredményező benyújtásra, módosításra június 9-e helyett június 16ig van lehetőség. A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt
támogatható terület összege meghaladja az 1 hektárt, ezen belül a
minimális táblaméret 0,25 hektár lehet.
A területalapú támogatást a terület jogszerű földhasználója igényelheti. Egységes kérelem benyújtására (módosítására) vonatkozó határidők módosításával automatikusan módosul a jogszerű földhasználat igazolásának határideje is 2015. június 16-ra. A jogszerű földhasználatra vonatkozó igazolást nem kell az egységes kérelemhez
csatolni, de a földhasználat jogszerűségét igazoló dokumentumokat – helyszíni ellenőrzés esetén - be kell tudni
mutatni az MVH ellenőreinek. Állatalapú támogatások esetén az
ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására.
Az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő módosításával
párhuzamosan 2015. május 22-re módosulnak az egységes kérelem
felületen igényelhető egyes állatalapú támogatási kérelmek beFELHÍVÁS SZŰRŐVIZSGÁLATRA
Értesítjük a 45-65 év közötti téglási hölgyeket, hogy számukra 2015. június 26- július
2.között Debrecenben emlőszűrő
vizsgálat
szerveződik. A vizsgálat INGYENES, minden
érintett hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejének megjelölésével. Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és
menjen el a szűrővizsgálatra!Amennyiben
kérdése van, érdeklődjön a háziorvosánál, a
helyi védőnői szolgálatnál, vagy a Kenézy
Emlőcentrumnál. ( Debrecen, Jerikó u. 17-19.
Tel: 52/536-865)
Ne feledje,a szűrővizsgálat életet menthet!
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Balmazújvárosi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

nyújtási határideje is, így
- az átmeneti nemzeti támogatások szerinti anyatehén- és anyajuhtartás támogatás,
- a termeléshez kötött támogatások közül az anyatehén- és anyajuhtartás, a hízottbika tartás és a tejhasznú tehéntartás támogatás igénylésének végső határideje is.
Fontos, hogy a 2015. évi egységes kérelem szerinti közvetlen támogatási jogcímeket kiváltó, általány jellegű, mezőgazdasági kistermelő támogatás igénylésének legvégső határideje változatlan marad,
azaz azt 2015. augusztus 15-ig igényelhetik a termelők, feltéve,
hogy május 22-ig egységes kérelmet nyújtanak be. Az új EK jelentős változásokat hozott a gazdálkodóknak sok új feltételnek kell megfelelni és új támogatási jogcímeken is igényelhetnek támogatást.
Fontos új elem a zöldítés: 10-30 hektár szántóterület esetén legalább
2 növény, 30 hektár szántó fölött legalább 3 növény termesztése
szükséges, illetve 15 hektárt meghaladó szántóterületen legalább 5 %
ökológiai célterületet kell kijelölni (EFA).
Az állattartóknak újdonság, hogy a támogatási kérelem az egységes kérelemben nyújtható be, ezzel a papír alapú támogatásigénylés megszűnt.
Szintén új elem, hogy a 2008. után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től a jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatást
(SAPS) is igényelhetnek az egységes kérelem keretében.
Az alábbi dokumentumok szükségesek az egységes kérelem benyújtásához
MVH által 2009.évben vagy azt követően kiadott jelszó. Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén az instruktori igazolás, szarvasmarhára vonatkozó jogcímek esetén a hatósági állatorvos vagy a járási
főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolata, mely iga-

zolja, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és
leukózismentes.
Tejhasznú tehén támogatást kistermelők is igényelhetnek, ebben az
esetben a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított
kistermelői igazolást kell csatolni. Termeléshez kötött zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjetakarmánynövény termesztés támogatása esetében szükséges a termelő nevére
kiállított számla. Egyszerűbb lett a minősített vetőmag igazolása. ennek keretében:
- nem szükséges a vetőmagcímke csatolása ha a termelő nevére
kiállított számlatartalmazza a fémzárszámra vonatkozó adatokat,
- kibővítésre került a csatolható dokumentumok köre a szállítólevéllel és a minőségi bizonyítvánnyal is.
–termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető
vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
– szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő
bizonyítvány másolata (kivéve spárga, torma, mezei borsó termesztés).
Az egységes kérelemre vonatkozó határidők meghosszabbításával a
minősített vetőmag használatát igazoló dokumentumok (számla,
szállítólevél, minőségi bizonyítvány stb.) csatolására 2015. június
15-éig lesz lehetőség, mely a már benyújtott egységes kérelem
szankciómentes módosításának fog minősülni.
Fontos azonban kiemelni, hogy aki termeléshez kötött támogatást
kíván igénybe venni, de még nem érkezett meg vagy várhatóan
2015. május 22-éig nem fog megérkezni a minősített vetőmag, akkor
is adja be az egységes kérelmet 2015. május 22-éig, hiszen csak
benyújtott kérelem módosítására van lehetőség 2015. június 15-éig.
Tisztelettel:
Kissné Gyarmati Ágnes megyei igazgató

„Téglási csigapörgető...”
2015. május 22-én tartotta a téglási Idősek Klubjának művészeti csoportja a XV. Gála műsorát, melynek címe
„Téglási csigapörgető...”
A hagyományőrző rendezvények alkalmával az előadások tartalma minden esetben valamilyen eltűnőben levő
néphagyományt igyekszik feldolgozni és egyidejűleg feleleveníteni és továbbadni az utókor számára.
Az előadáshoz kapcsolódóan Szabó Csaba rövid dokumentumfilmet készített a csigacsinálásról.
A film célja a hiteles szereplők megszólaltatásán túl az
egykori csigacsinálók hangulatának és csigatészta készítés
technikájának bemutatása volt.
A műsor készítőinek átlagéletkora 74 év. Bátran kijelenthetjük, hogy korukat meghazudtoló módon minden előadóművészi képzettség híján fergetegesen jó hangulatú szórakoztató előadást varázsoltak a téglási mozi színpadára. A
népdalokkal és magyar nótákkal is tarkított népies színmű
remélhetőleg elérte célját és az előadók és a résztvevők
jókedvének fokozásán túl bemutatott egy olyan hagyományt, amely a mai generációk jó részének életéből kimaradt.
Chebliné Kocsis Erzsébet

Gyászhír
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
Kissné Szathmári Piroska
városunk díszpolgára, az egészségügyi
bizottság külső tagja, korábbi önkormányzati képviselő, diplomás szakápoló 2015.
május 20-án elhunyt.

VÁROSI HÍREK
Madarak és fák napja az Óvodában
Óvodánk, mint Zöld Óvoda a természet iránti tiszteletet, szeretetet is
közvetíti a felnövekvő nemzedék számára. Az idei tanévben első alkalommal a város lakói körében is meghirdette a Madarak és fák napjának tiszteletére rendezett kiállítást, melyre Téglás lakosaitól különleges, szép madarak vagy szárnyas kisállatok érkeztek. A kezdeti próbálkozás sikerrel járt, különleges szép papagájok, pintyek, selyemtyúkok
és egyéb különlegességek élőhelyévé vált az óvoda udvara 2015. május 12-én, az óvodások nagy örömére. Kétlábú vendégeinket az alsós
osztályok és a bölcsődések is meglátogatták.
Köszönjük a szülőknek és a kiállító lakosoknak, hogy egy rövid időre
otthont adhattunk kisállataiknak, megfigyelhettük csodás színeiket,
selymes tollukat, nagyságukat, hallgathattuk hangjukat.
Gránicz Lajosné a Bárczay Anna
Városi Óvoda Szabadidős munkaközösségének vezetője

Apák-Papák Napja
Ivó napjához közeledve, immár második alkalommal került megrendezésre intézményünkben az Apák-Papák Napja. Mitől különleges ez a
délután? Attól, hogy óvodánk udvarán a kisgyermekek nagy része
édesapja, nagypapája kezét fogja büszkén, hívja a homokozóba, vagy
az ügyességi játékhoz játszani. Olyan ritka alkalmak egyike, amikor az
általában munkában elfáradt apukák időt szentelnek gyermekükre,
együtt játszanak, beszélgetnek, nevetnek. A jó idő is mellénk szegődött, így az élő csocsóban a tikkasztó meleg ellenére kemény küzdelmet vívtak a csoportokat képviselő apukák. Az idei tanévben a napocska csoport focista apukái bizonyultak a legjobbnak, a visszavágóra a
következő tanévben már ígéretet tettek a vesztesek. A jó hangulatot
fokozták az óvó nénik leleményes játékötletei, a finom vattacukor, a
kókuszgolyó, limonádé, zsíros kenyér. Ételben, italban, jó kedvben
nem volt hiány, a zsúfolt óvodaudvaron természetesen nagy szertettel
fogadtuk az édesanyákat és nagymamákat, akik szintén nagyon jól
érezték magukat.
Szabó Mónika óvodavezető

P e d a g ó g u s n a p i
ü n n e p s é g
Téglás Város Önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi
Jogi Személy 2015. június 1-jén ünnepi műsorra invitálta a téglási
pedagógusokat. Az ünnepség a hagyományokhoz híven Újlaky István
pedagógus emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött, majd az
Úttörő utcai ebédlőben került sor az ünnepi köszöntőre és a gyerekek
kedves műsorára, melyben a pedagógusok és minden jelenlévő nagy
örömére az olykor vidám, olykor megható kedves versek és dalok
mellett angol nyelven is hallhattuk a téglási kisiskolásokat énekelni,
szavalni, köszöntőt mondani. Köszönjük a gyerekeknek, és felkészítőiknek: a Szülői Szervezet elnökének és tagjainak, Rezesné Szász Mári-

ának, Szilágyi Imrénének, Pánya Kittinek, Szokodi Tündének ezt a
szívhez szóló műsort. Méltó alkalom ez az ünnepi esemény a Pedagógiai Díjak átadására is. Ebben az évben a Képviselő-testület Urbin
Mihályné óvodapedagógus, Ölvetiné Veres Rita tanítónő és Kissné
Lesnyák Beáta tanárnő részére ítélte oda a díjat. A díjazottaknak gratulálunk! Minden pedagógusnak, és a segítő munkatársaiknak köszönjük egész éves, fáradhatatlan és örökké
megújulni képes munkáját, melyet gyermekeink érdekében végeznek. További jó
munkát, sok türelmet, optimizmust kívánunk Nekik!

„Kockából az élet”
címmel a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Lego-építő versenyt hirdetett óvodás, alsó -, ill. felső tagozatos gyermekek részére. Mindhárom korosztály feladata, hogy építsék meg,
hogyan képzelik el jövőbeni házukat, szűkebb lakókörnyezetüket.A
beérkezett alkotásokat az érdeklődők 2015. május 27.-étől egy kiállítás
keretében tekinthetik meg a könyvtárban, melynek megnyitó ünnepsége egyben a legjobban sikerült pályamunkák eredményhirdetése volt.
A Lego Gyár ajándékait a nyertesek Siketh Lóránt kommunikációs
munkatárstól vehették át.
Díjazásban részesültek: Harangi Noel / óvodás
Varga Szabolcs /4.o.
Porcelán Evelin / 7.o.
Közönségdíj: Petruska Milán 2.o.

Nívódíjas lett a Téglási iskola 2015.május 20.-án a Tempus Közalapítvány által szervezett disszeminációs konferencián NÍVÓDÍJAT
vehetett át Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató asszony a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjeként a Don’t worry, be healthy (Ne aggódj, légy egészséges!) című projekt kiemelkedő megvalósításáért. Az iskola 2012-2014-ig valósította meg a programot melynek célja a tanulók idegen nyelvi képességeinek fejlesztése mellett
az egészséges életmódra nevelés volt. Az iskola a program során együttműködött spanyol, portugál, görög, török, lengyel és angol iskolákkal. A konferencián Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár adta át az iskola vezetőjének és tanulójának a nívódíjat.
Igazgató asszony prezentáció keretében mutatta meg, milyen hatást gyakorolt a projekt az intézményre. Több mint 30 pedagógus kezdett
el idegen nyelvet tanulni az iskolában, mely szeptembertől két tanítási nyelvű lett. A konferencia délutáni programjában az iskola kerekasztal beszélgetés keretében mutatta be az érdeklődőknek milyen programokat szerveztek az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. Egészség napot szerveztek. Kísérletekkel bizonyították be a cukros üdítőitalok és gyors ételek káros hatását. Rendszeresen fogyasztanak gyümölcsöt és a tanulók különféle zöldségeket kóstolhatnak. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidő hasznos eltöltésére is a projekt idején íjász szakkört indítottak és megismertették a gyerekkel a softball szabályait is. Látva a sokszínű programot a konferencia résztvevői megérthették, hogy az elmúlt évben futó 179 projektből miért éppen a téglási iskola kapta meg a rangos kitüntetést.

Az elismerő oklevelek, értékes ajándékok mellett a résztvevők Gyermeknap alkalmából Szentirmai Péter (Peti bohóc) bűvész show-ját,
valamint lufi hajtogató mutatványait élvezhették.A Lego Gyár tulajdonában lévő makettekkel, történetéről szóló anyagokkal színesített tárlat
2015. június 27.-ig, a könyvtár nyitvatartási rendjében látogatható.
Mindenkit szeretettel várunk!
A könyvtár munkatársai

A téglási Városi Könyvtár, valamint a debreceni Köz-Pont Ifjúsági Egyesület
„Osztályfőnöki órák a könyvtárban” címmel sikeres rendezvény-sorozatot indított
felső tagozatos diákok számára.
Meghívásunkra elsőként Spanyolországból, Olaszországból, Németországból és
Oroszországból debreceni középiskolákban oktató önkéntes fiatalok meséltek országuk kultúrájáról, nevezetességeiről, érdekes szokásairól. A vidám, közvetlen
hangulatú óra során a téglási diákok játékos formában gyakorolhatták az angol
nyelvet, kérdezhettek, beszélgethettek vendégeinkkel. A sorozat következő osztályLendületben a Téglás HAJDU Ipari VSE Súlyemelői
Ismét kitettek magukért a Téglási emelők, hétvégén megrendezett Isko- főnöki óráján tanulóink francia, erdélyi és grúz önkéntesekkel találkozhatnak majd
a könyvtár falai között.
lás Országos Bajnokságon Budapesten.1 arany és 3 ezüst érmet nyertek.
AKARSZ VEZETŐI ENGEDÉLYT? Akkor tanulj meg járművet vezetni!
Serdülő: 2. Hely Szegedi Ádám 2. Hely Pilka Roland
Női Serdülő: 2. Hely Tóth Anna
Érdeklődni a SÓGOR AUTÓSISKOLÁNÁL Téglás, Pozsár Gy. u. 36 alatt
Ifjúsági:
1. Hely Szabó Béla
a szervezőnél az "ÚJ" IFJÚSÁGIHÁZBAN Választási lehetőségek:
4. Hely Brázda Rudolf
M.A.B.C.D.E 2011-ES ÁRON! Ott vezetsz ahol vizsgázol!! Ha nálam tanulsz
A Főiskolás Egyetemi OB. Antal Sándor és Törő András 13 Magyar
az még megtakarítás!!!!! Jelentkezni lehet személyesen Sógor József oktatónál,
ponttal és most szerzett 28 ponttal a Téglási sikercsapat 41 pontot gyűj- Téglás, Vadász u. 3/a Gyak. Cd. Tankönyv ingyen!!/részletfizetés/!
tött. Ezzel Magyarországon csapatban a legjobb 10 csapatban van.
Tel: 52/708-787, 20/470-5556 20/9339-461
R.sz. 09-0046-06
Vezető edzőjük: Nagy László

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás az
alábbi munkakörre keres munkavállalót:
Ügyeletes karbantartó lakatos
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakközépiskola vagy technikusi iskolai végzettség (gépipari, karbantartó), előnyt jelent a szakirányú szakmai gyakorlat
- rendelkezni kell hidraulikus, mechanikus présgépek működésével és üzemeltetésével kapcsolatos
ismeretekkel
Munkaidő beosztás: 3x8 óra folyamatos műszak
Jelentkezni: személyesen a cég telephelyén Tégláson, Papp Sándorné HR munkatársnál (tel.: 52/582804) vagy írásban Önéletrajz és bizonyítványok
megküldésével a papp.sandorne@hajdurt.hu email
címen.
A Falugazdász Iroda áthelyezése
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Falugazdász
Iroda 2015. június 15-től a Liget utca 1. szám alá
költözik. Az ügyfélfogadási rend nem változik:
Kedd:
8.00-12.00
és
13.00-16.00
Péntek: 8.00-14.00

Aratási gép szemle
Tel: 06-70-323-4317

Téglás Városi Képes Újság
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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
Hirdetésfelvétel:
Téglás,Malom u.2/a
Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város
területén.

Üdítőital, édesség, sör, bor, pálinka
és sok más termék!
Kedvező árakkal, bővülő választékkal várjuk
leendő vásárlóinkat. Nézzen be hozzánk!!
Frissen főzött presszókávé kapható.
Nyitva: minden nap 07:00-21:00,
vasárnap is nyitva!
Elérhetőségünk:
Téglás, Dózsa György út 2/c

Facebook: Jana Ital- Édesség üzlet

