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Tisztelt Téglásiak!

Ünnepeljük együtt március 15-ét!

Jubileumi programsorozatunk részeként a Múzeumi
esték alkalmával elhangzott, hogy a leletegyüttes a
múzeumi leltárjegyzékben "téglási kincs" néven szerepel, mivel régészeti szempontból kiemelkedő
értékű és rendkívül nagy becsben tartott a két bronzkori tárgy, a kard és a csákány. Az ásatások során
előkerült leletek bizonyítják, hogy több ezer éve lakott település Téglás. Természetesen nem vagyunk
ezzel egyedül, a települések zömére elmondható,
hogy korábbi évezredek nyomait rejti a föld, s alig
akad település, ahol ne élne egy-egy régi legenda
alagútról, elásott kincsről a "törökök vagy épp az
avarok" idejéből.
Mégis fontos számunkra a tudat, hogy bizony, több
évezrede lakott település a mi kis városunk. Tudjuk,
hogy itt éltek elődeink, hiszen hagytak ránk valamit
a múltból.
Babits Mihály szavait idézve:
"Múlt nélkül nincs jövő, s
mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe."
Úgy gondolom, hogy méltán
lehetünk büszkék ezekre a
leletekre, de a későbbi korok
épített és szellemi, gazdasági
vagy akár sporteredményeire
is, s jó tudni, hogy igen, létezik a "téglási kincs".
Czibere Béla polgármester

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önöket az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
városi ünnepségre 2016. március 15-én
Program:
10.00 Koszorúzás és ökumenikus megemlékezés a Református Templomkertben lévő történelmi kopjafánál
10.30 Városi ünnepség a Moziban
Közreműködnek: Béke Csaba zenész, énekmondó, valamint a
téglási általános iskola tanulói
(felkészítő pedagógusok:
Dávidné Veres Eleonóra és Dr. Kecskés Lajosné)
„Hozz egy szál virágot, emlékező virágszálat...” - A közös
ünnepléshez Önök is hozzájárulhatnak, ha egy-egy szál virágot helyeznek el a kopjafánál a hősök tiszteletére.
Kérjük, koszorúzási szándékukat jelezni szíveskedjenek
2016. március 11-éig a Polgármesteri Hivatalban
Tompa Tibor Csabánénál.

Jubileumi játék
A jubileumi év apropójából
játékra invitáljuk Önöket.
Arra kérjük Önöket, hogy
kísérjék figyelemmel programjainkat, s tartsanak velünk ezen az izgalmas, eseménydús és változatos programsorozaton. A Téglási
KulTúra kártyák pontgyűjtő
igazolványok. Hozzájutni
kizárólag a rendezvényeken
lehet. Kérjük, a kapott kártyát otthon töltsék ki saját
adataikkal, s hozzák magukkal minden olyan rendezvényünkre, melynek meghívóin a jubileumi év logóját
látják.
Aki legalább 4 ilyen rendezvényen részt vesz, és a pont-

gyűjtő kártyáját magával
hozza, s az aktuális előadóval hitelesítteti, majd a pontgyűjtő kártyát a később
megadott határidőig eljuttatja a gyűjtőhelyre, ajándéksorsoláson vesz részt, s értékes ajándékokat nyerhet. A
nyertesek névsorát a helyi
lapokban
és
a
www.teglas.hu oldalon közzétesszük. A sorsolásra az
Ezüstcsengőn kerül majd
sor.

„Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.”

Téglás Város Önkormányzata, férfikollégáink és a magunk
nevében tisztelettel köszöntjük a hölgyeket Nőnap alkalmából!
Czibere Béla polgármester, Dr. Gál György jegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Tisztelt Ingatlanhasználó!
A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről, újabb feladatok elvégzését írja elő a hulladékgazdálkodó közszolgáltató, ill. a szolgáltatást igénybe vevő részére.
A települési hulladékgyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzet méretére vonatkozó szabályok a Korm. rendelet alapján:
-a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy
olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
-a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes
személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató,
amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.
A 60 l-es gyűjtőedény választásának jogosultságát az ingatlanhasználó csak abban az esetben érvényesítheti, ha annak tényét,
hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a
települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
A 80 l-es edényzet választási lehetőségét a Közszolgáltató Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. abban az esetben
ajánlja fel, ha 2016. év első félévében a szolgáltatási területén
begyűjtött kommunális hulladék mennyiségében jelentős csök-

kenés mutatható ki. Ennek a mutatószámnak a féléves felülvizsgálata a Közszolgáltató feladata.
A 60 l-es edényzet választásához rendszeresítettünk egy Igénylő
lap-ot, melynek kitöltésével és a szükséges melléklettel ellátva
nyújthat be az arra jogosult ingatlanhasználó a Közszolgáltatóhoz.
Az igénylőlap letölthető a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. honlapjáról (www.hhgkft.hu), illetve beszerezhető a Kft. ügyfélszolgálati irodáiban.
A 60 l-es és 80 l-es hulladékgyűjtő edényzetre történő átállás
nem kötelező, csupán lehetőség.
Az új edényzet beszerzése az ingatlanhasználó feladata. Itt hívjuk fel az ingatlanhasználó figyelmét arra, hogy a nem szabványos és nem megfelelő minőségű edényzet, a hulladékgyűjtő
járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. A nem szabványos
és nem megfelelő minőségű edényzetet Társaságunk nem fogadja el!
Közszolgáltatónál beszerezhető 60 l-es edényzet fogyasztói ára:
bruttó 9 800 Ft/ db.
A heti egy alkalommal elszállított 1 db kommunális edényzet
hulladékszállítási közszolgáltatás díja:
- 60 literes edényzet esetén (bruttó díj): 662 Ft/ hónap.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Múzeumi esték: Téglási kincs
Dr. Dani János, a Déri Múzeum régész igazgatóhelyettese Téglás bronzkori leleteiről tartott előadást a Helytörténeti Kiállítóteműremben 2016.
február 17-én.
A Múzeumi esték c. rendezvénysorozat keretében Dr. Dani János vetítéssel egybekötött, szemléletes előadásban mutatta be az 1970-ben Tégláson
talált bronzkori kard- és csákányleletet, melyek a dániai Aarhus
Moesgaard Múzeum kiállításának kiemelt jelentőségű elemét képezik.
Amint azt Dr. Dani János elmondta, a leletek nemcsak kivételes szépségű
és értékű műkincsek, de egyúttal kiemelkedő jelentőséggel bírnak a
Kárpát–medence középső bronzko-ri fémművességének kutatásában.
Az előadásban szó esett az összehasonlító és analitikai vizsgálatok eredményeiről, mlyekkel a hajdúsámsoni és téglási kincsleletet vetették egybe
a kutatók, illetve a téglási ásatások során előkerült egyéb tárgyakról is.
A közönség sok új információval lett gazdagabb városunk múltjának emlékeivel kapcsolatban. Köszönjük az előadást Dr. Dani Jánosnak!
Tompa Tibor Csabáné

Tájékoztatás háziorvosok rendelési idejének változásáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. március 1-jétől a háziorvosok rendelési ideje az alábbiak szerint változik.
Dr. Barta Károly
Hétfő
7.00-12.00
Kedd
8.00-13.00
Szerda
13.00-18.00
Csütörtök 7.00-12.00
Péntek
8.00-13.00
Dr. Silye Mihály
Hétfő
13.00-18.00
Kedd
7.00-12.00
Szerda
8.00-13.00
Csütörtök 8.00-13.00
Péntek
13.00-18.00
Dr. Tóth László
Hétfő
8.00-13.00
Kedd
13.00-18.00
Szerda
7.00-12.00
Csütörtök 13.00-18.00
Péntek
7.00-12.00
A rendelések utolsó óráját mind a három felnőtt háziorvos esetében kizárólag előjegyzés alapján lehet
igénybe venni!!!

Értesítés éleslövészetről
Az V. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2016.
március 28-29-30-31-én éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek
elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, hogy a
fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111,
0112, 0113 hrsz) és környékén ne tartózkodjanak
magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer
biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.

VÁROSI HÍREK
Őstermelők figyelmébe

Alkossunk együtt a Családi Kuckóban!
Szeretettel várjuk azokat a családokat,
akik szeretnének közösen, igazi családi hangulatban kézműveskedni!
Foglalkozások időpontjai (pénteki napokon):
16.30-18.00-ig
Március 25: tavaszi pom-pomfa
Május 27: nyári ablakdísz
Július 29: célbadobó játék
Szeptember 30: ceruzatartó
November25: karácsonyfadísz
A foglalkozás ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges!
A foglalkozásokat vezeti: Tóth Imréné óvodapedagógus
Tel: 0620/230 4693

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
ügyintézés, az igazolvány kiadása, érvényesítése, módosítása, cseréje és bevonása
továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye
szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető. Az őstermelői igazolvány kiállításával összefüggő hatósági feladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) továbbra is díjmentesen végzi.
A NAK az eljárással kapcsolatban a következőkre hívja fel tagjai figyelmét. Az új
igazolványok kiállítása az őstermelői tevékenység jogfolytonosságának érdekében
azon ügyfelek számára elengedhetetlen,
akik 2013-ban váltottak ki őstermelői igazolványt, mert az ő igazolványuk 2015.
december 31-én hatályát veszítette. Mint a
korábbi évekből is ismert, ezeknek az őstermelőknek 2016. március 20-ig kérelmezni kell az új igazolvány kiváltását, és rendelkezni kell az adóévre hatályos igazolvánnyal és értékesítési betétlappal ahhoz,
hogy az őstermelői státuszuk ne sérüljön pl.
biztosítottság, értékesítés tekintetében.
Továbbá kérjük, hogy 2016. év március 20ig mindenképpen jelenjenek meg a falugazdászoknál azok az őstermelők is igazolvány
érvényesítés céljából, akik 2016. évre hatá-

lyos igazolvánnyal rendelkeznek, - pl. kiváltás éve 2014. vagy 2015. év volt - de
még nem rendelkeznek 2016. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal. A március
20-ig terjedő ügyintézési határidő betartása
nagyon fontos azért, hogy az őstermelő
igazolványa és a hozzá tartozó értékesítési
betétlap a szabályoknak megfelelően jogfolytonosan, 2016. január 1-től biztosítsa a
folyamatos őstermelői státuszt.
Azoknak az őstermelőknek, akiknek 2016.
december 31-ig hatályos igazolványuk van,
és rendelkeznek jelen adóévre a hozzá tartozó hatályos értékesítési betétlappal is,
nem kell megjelenniük igazolvány cserére.
Számukra az új őstermelői kormányrendelet lehetővé teszi, hogy meglévő igazolványukat 2016. év október 1. és december 31.
közötti időszakban cseréljék le.
Tekintve, hogy március 20. közeli dátum,
és jelentős a még érvényes igazolvánnyal
nem rendelkező, korábban őstermelőként
nyilvántartott ügyfelek száma, ezért kérjük,
hogy a nyitva álló időpontban a várható
torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék meg az állandó lakóhelyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából.
További információk és nyomtatványok :
www.teglas.hu/falugazdász menüpont

Fizioterápiás szakrendelés Tégláson
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2016.
március 1-től újra indul a fizioterápiás
szakrendelés az Egészségház emeleti rendelőjében.
Rendel:
Dr. Berecz Kornél reumatológus

Haj ki, kisze, haj ki….
A farsangi programunk előzményeként álarckészítő versenyfelhívásunkra, melyet az óvodásaink szülei
számára hirdettünk meg, sok ötletes, érdekes álarc készült. Köszönjük a szülők lelkesedését, aktivitást.
Az elkészült műveket Kovácsné Lőrincz Judit iskolánk művészeti igazgató-helyettese, és Németi Katalin
a Városi Közművelődési Intézmény vezetője zsűrizték. Legeredetibbnek a fakéregből készült álarcot
találták, melyet Némeczki Zoltán készített. Láthatunk azonban az óvodai aulában kiállított álarcok között
kenyérből, grillázsból, egyéb különleges technikával készítetteket is.
Tavaszt váró, telet elbúcsúztató farsangi mulatságunkat színesítette az NTP-MKÖ-15-0088 pályázati
forrásból megvalósuló SZEREDÁS Népzenei Együttes műsora. A mesékkel, dallamokkal kísért, mulattató műsoruk felüdülés volt az óvodások és a felnőttek számára is.
A délutánt kiszebáb égetéssel zártuk óvodánk udvarán. Kolompokkal, csörgő-zörgő zajt keltő eszközökkel felvonulással űztük el a telet.
Szabó Mónika óvodavezető

asszisztens: Enyedi Gáborné
hétfő 16.15-19.15 (szakorvosi rendelés)
szerda 16.15-19.15
pénteken 16.15-19.15
Dr. Gál György jegyző

Nyárbúcsúztató üdülés
A Hontravel Kft és az Idősek Klubja "Nyárbúcsúztató üdülésre" hívja a nyugdíjasokat, hozzátartozóikat, unokákat
Szeged, Ópusztaszer, Arad, Temesvár kirándulásokkal!
Időpont: 2016. augusztus 22-23-24-25.
Szállás: a szegedi Eko Parkban. (Szegedre az utazás egyénileg, Debrecenből induló járatokkal lehetséges)
Program: Szeged nevezetességeinek megtekintése, Ópusztaszeri Nemzeti Park látogatás, fürdőzés a Borbála Fürdőn, Aradi és Temesvári kirándulás. Közben esténként ismerkedési
est, „KI MIT TUD?” vetélkedő.
Részvételi díj: 24.950.- ft/fő (4 nap /3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát, az
ópusztaszeri kirándulás költségét, belépődíjat a Borbála fürdőbe, az aradi, temesvári utazás költségét, az idegenforgalmi
adót és áfát.
Részvételi szándékát az Idősek Klubjában jelezze a nagy érdeklődésre való tekintettel 2016. március 07-ig.

NYITOTT ÓVODAI NAPOK
A Bárczay Anna Városi Óvoda kollektívája
szertettel várja a leendő óvodásokat és
szüleiket
NYITOTT ÓVODAI NAPOKRA
2016. április 1-jén pénteken az óvoda
csoportjaiba.
Szabó Mónika óvodavezető
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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)

A Bud-Deb Gold Kft. téglási élelmiszer boltjába 4 fő élelmiszer bolti eladót keres márciusi kezdéssel.
Érdeklődni lehet a 06-30-285-8074-es telefonszámon.
Új szolgáltatás. Lézeres futómű állítás.
Szabó Zsolt autószerelő Téglás Kossuth utca 18.
tel: 06-20-986-9902

