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Tájékoztató a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől
kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy
minél több munkára képes és kész aktív korú
szociálisan rászoruló ember számára biztosítson
munkalehetőséget.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege,
hogy pályázat keretében igényelhető támogatások
felhasználásával valósul meg. A települési önkormányzatok, és az állami infrastruktúrát kezelő
gazdálkodó szervezetek mellett a program keretében a kis- és közepes vállalkozások is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támoCzibere Béla
gatásból.
2011. január 1-től megszűnik a közcélú fogTéglás Város
lalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által
Polgármestere
támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. Az új rendszer a munkaügyi
kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet
feltételez. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem
foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás összege:

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok
önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a.
A közfoglalkoztatás típusai
1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4
órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás
A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a
bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására
igényelhetik a támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi
központ kirendeltségénél.
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi
maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap
időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában,
amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő
összegű munkabérben részesülhetnek. A pályázónak 5 % os önrészt kell
biztosítania.
2. Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi
6–8 órás munkaidő) Közérdekű célok programszerű támogatása
A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően
ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak
részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú

munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak
megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia.
A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre kirendeltségenként, országosan kialakított elvek alapján.
A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a
bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be.
A foglalkoztatás időtartama 2–12 hónap lehet, és napi 6–8 órás munkaidőben történik. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70–100% mértékű lehet.
3. A vállalkozások közmunka támogatása
A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ kirendeltségéhez
benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra
jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás legfeljebb 12 hónap
időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható, melynek mértéke elérheti a
munkabér és járulékainak 70%-át.
4. Országos közfoglalkoztatási programok
Az országos szintű pályázatos támogatásokat éves programokra tervezik
munkaidőkeretben történő foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés
minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok.
Az országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok
finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási támogatási rendszer.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Meghívó

Szeretettel hívjuk a Szociális
Gondozási Központ által szervezett
jótékonysági
„Batyus Bálba”!
2010. november 27-én 19 órától

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fényes utcai Sportcsarnokába.
Részvételi díj: 2.500.- ft/fő
Támogató jegy: 1.000.- ft/fő

Program: Zenés-táncos mulatság,
amelyhez
a zenét a SLACK zenekar szolgáltatja
„Téglási morzsoló” c. előadás
„Meglepetés sztár vendégek”
Jelentkezni lehet az Idősek Klubjában!
A bál bevételét 1 db CERAGEM jade
köves masszázs ágy beszerzésére fordítjuk,
amelynek használatát valamennyi igénylő
idős számára szeretnénk biztosítani.

A 4-ssss rádió hírei

A „Barangoló” következő témája:
(Dj.) Sándor László
A Barangoló című műsorunk következő vendége Sándor László
lesz, akit sokan ismerünk már. Vállalkozásából kifolyólag, szinte az
összes városi rendezvényre ő hozza
a színpad-technikát gyakorlatilag
teljesen ingyen és bérmentve. Lacikát, ahogyan mindenki ismeri,
arról kérdezem majd, hogy milyen
ember ő a civil életben, mi a hobbija, stb... tehát mint magánembert
faggatom. Nemrég megkapta a Téglás Városért kitüntetést. Hogyan
fogadta, miben változott azóta? Sok
kérdés és remélhetőleg sok válasz is,
a következő Barangolóban a szokott
frekvencián.
Újdonság a 4-SSSS Rádiónál
A 4-SSSS Rádió immár hatodik éve
működik Téglás és vonzáskörzetében nap mint nap. Sokan kérdezték
már tőlünk, hogy nem-e vállalunk
be zártkörű rendezvények, születésnapok, lagzik és házibulikon való
zenélést, műsorvezetést.
Örömmel jelentjük, hogy „megtörtünk” a nagy nyomás alatt  és

Meghívó

Rajz- és versíró pályázat az alsó tagozaton
November 4-e az Állatok Világnapja. Ez alkalomból
iskolánk alsós Diákönkormányzata kalandos „utazásra” hívta meg tanítványainkat.
Első programként a moziban megtekintették a Táncos
Szafari című filmet, majd ehhez kapcsolódóan osztályonként egy feladatlapot kelletett megoldani.
A programsorozat részeként rajz- és versíró pályázatot hirdettünk. Rónay György egyik versének a címe:
Mond, szereted az állatokat? Erre a kérdésre nagyon
sok gyerek igennel válaszolt, és nekilátott a rajz és a
vers elkészítéséhez.
A rajzokban tükröződni kellett, hogy hogyan fejezik
ki szeretetüket, gondoskodásukat kedvenceik felé.
Több mint száz munka érkezett be a pályázatra, ebből
közel hatvan gyerek valamilyen jutalmazásban
részesült. A versíráshoz
13 gyerek és egy csapat
kapott kedvet a 3. és 4.
évfolyamosok
közül.
Öröm volt olvasni ezeket
a „műveket”, amelyekben a gyerekek egyéni gondolkodásmódja, fantáziája, átélt élményei jelentek meg.
A zsűrinek itt sem volt könnyű dolga az eredmények
meghozatalában, mert valóban igazi kis „költők” álltak a sorok mögött.

összeállítottunk egy csomagot, ami
kielégíti az effajta igényeket. Ezentúl, ha Önnek ilyen jellegű igénye
van, akkor csak keressen meg minket.
Amit nyújtani tudunk: teljes
hang és fény-technika (hangfalak, erősítő, professzionális Dj-CD
lejátszó+keverő, disco-lámpák, lézer, stb...)
A 4-SSSS Rádió műsorvezetői közül két ember vállalta be a DJ szerepét: Szabó „TWISTER” János és
jómagam, Balogh „PU-FEE” János.
Igény szerint választható zenei stílusok: Retró, Sláger-Disco, Modern
Tánc Zene (club, house, electro,
minimal, stb...)
Ezentúl tehát ha azt szeretné, hogy
mindenki az Ön bulijáról beszéljen,
akkor keressen minket bizalommal. Komplett zenei szolgáltatás és
igény szerint kiegészítők rendelése
a 4-SSSS Rádiótól.
Elérhetőségek és
referencia kérés:
Tel.:
+36-20/41-82-841.
E-mail: radio@pke.hu
Barátsággal: Balogh «Pu-Fee» János

A versíró verseny eredményei:
1. hely
Kiss Viktória
3.a
Fábián Zsanett
3.a
2.hely

3. hely

Hadházi Tímea
Porcellán Evelin
Fábián Bernadett
Ungi Klaudia

3.a
3.a
4.d
4.c

2010. november 19. (péntek)
du. 17 órától

„Egy este az egészségért”

című programsorozat harmadik
előadására

A feltétlenül további
kivizsgálást igénylő tünetek.
Szűrővizsgálatok. Védőoltások
Előadó:

Kiállított versek: Majoros Alida
Gyönyörű Tímea
Fürj János
Tóth Tifani Éva
Mindenkinek gratulálunk!

sport hírek

Csapatbajnokság:
1, Téglás Hajdu Ipari VSE
2, Biharnagybajom SE
3, Hajdúszoboszló Gázláng SE
Téglás Hajdu Ipari VSE:
Nagy László és Nagy Attila
Biharnagybajom SE: Földi József
Hajdúszoboszlói SE: Ládi Imre

1.hely:
40 kg Bereczki Norbert (Téglás)
50 kg Brázda Rudolf (Téglás)
77 kg Riczu Mihály (Téglás)
Serdülő: 50 kg Csordás István (Téglás)
62 kg Tóth József (Téglás)
69 kg László István (Téglás)
77 kg Ranek Sándor (Téglás)
Ifjúsági:
62 kg Antal Sándor (Téglás)
69 kg Törő András (Téglás)
85 kg Takács László (Téglás)
Junior:
69 kg Láposi Norbert (Téglás)
77 kg Kiss János (Téglás)
Női Junior: Nagy Beáta Katalin (Téglás)
Felnőtt:
69 kg Kovács Attila (Téglás)
77 kg Veres Barnabás (Téglás)
+105 kg Dobos Árpád (Téglás)
Fiú:

3.a
4.c
4.c

Különdíj:
Juhász Dóra, Nemes Gréta,
Szegedi Judit, Balogh Bence, Szabó Norbert 3.c osztályos tanulók közös verse.

Súlyemelés
Területi Minősítő 10. fordulót rendeztek Biharnagybajomban. Téglás Hajdu Ipari VSE
csapata nem talált legyőzőre.

Edzők:

Czibere Brigitta
Kékesi Gréti
Elek Róbert

A téglási Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény
szeretettel várja Önt
és kedves hozzátartozóit

3.a
4.d
4.c
4.c

Iván Ildikó
alsós DÖK vezető

dr. Tóth László

felnőtt háziorvos, ügyeletvezető
főorvos

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Helyszín: Városi Könyvtár

A Városi Könyvtár idén is Mikulás-váró ajándékműsorral
kedveskedik az óvodás- ill. alsó tagozatos gyermekeknek.
A debreceni Ákom-Bákom Bábcsoport előadásában
„Moha és Páfrány téli kalandjai”
című mesejátékot a szervezett csoportok
2010. november 23-án, (kedd) de. 9.50 ; 11.00 ; 12.00 órakor
tekinthetik meg a Városi Mozi színpadán

„Fénybe mártott ecset”
Sokan voltak kíváncsiak a Téglásról elszármazott Csoma József „Fénybe mártott ecset” elnevezésű nyitókiállítására,
november 12-én, pénteken a Városi
Könyvtárban.
Farsang Kata énekművész-Major Piusz
atya zongorakíséretében- előadása nyitotta a rendezvényt, opera és operett betétekkel emelte a
kiállítás színvonalát.
Ki más mondhatott volna beszédet a művészről, mint
személyes jó barátja Czibere Béla polgármester. Köszöntőjében Csoma Józsefet méltatta, a tehetségéről,
a tartalmas életpályájáról beszélt.
Külön öröm számunkra, hogy egy téglási gyökerekkel rendelkező művész munkáinak adhat otthon városunk, immár második alkalommal.
A kiállítás november 30-ig tekinthető meg a Városi
Könyvtárban.

egyház
Római katolikus hírek
Újfehértón november 21-én, vasárnap
du. 2 órakor lesz a bérmálás és a felújított plébánia felszentelése Bosák Nándor
püspök úr szolgálata által. Az ünnepi alkalomból egyházközségünkbe érkeznek a
svájci Menziken egyházközségi küldöttei.
A szentelés után kerül sor a vendégek
és a hívek vendéglátására az Erkel Ferenc
Ált. Iskolában.
A Svetits Gimnázium szeretettel várja a
jelenleg 7. osztályos v. attól idősebb leányok jelentkezését az iskolába. Részletek
a templomi hirdetőtáblán olvashatóak.
Az iskola január 11-én, 9 órától tartja a
nyílt napján az érdeklődő szülőknek és
gyermekeknek.
Jövő vasárnap országos perselygyűjtés
lesz a Karitász javára.
Csütörtökön este 5 órától, vasárnap pedig
szokott időben 9.30-tól lesz szentmise.

Kedvenceim
A zebrának sok a csíkja,
Számolja meg aki bírja!
Az útra is fel van festve,
Csak onnan hiányzik a teste.

Karácsonyi böjt
Rohanunk. Sietünk. Nem érünk rá megállni, pedig akkor
több mindent és több embert is észrevennénk. Az alábbi
történet eszméltető lehet a ma rohanó embere számára:
Egy fiatal és sikeres cégvezető gurult az utcán új Jaguárjában. Ahogy haladt, figyelte a kint játszó gyerekeket.
Egyszer csak egy tégla csapódott a kocsija ajtajának! Rátaposott a fékre, kiugrott, és elkapta a legközelebbi gyereket. Nekinyomta a sérült autónak, és ráordított:
- Mi volt ez az egész, és ki vagy te? Mi a fenét csinálsz?
Ez egy új kocsi! Ez a tégla még sokba fog kerülni neked!
Miért csináltad?
A fiatal srác védekezett:
- Kérem, uram… kérem, nagyon sajnálom, de nem tehettem mást, - mentegetőzött. – Azért dobtam a téglát, mert
semmi más nem állította volna meg.
Könnycseppek gördültek le az arcán az álláig. A srác egy
pontra mutatott a parkoló kocsi közelében.
- Ő a bátyám, - mondta – felborult az útpadkán, kiesett a
tolókocsiból, és nem tudtam felsegíteni.
Azután a zokogó fiú megkérdezte a megdöbbent vállalatvezetőt:
- Segítene visszatenni a tolókocsijába? Megsérült, és nekem túl nehéz.

A férfi elindult, és megpróbálta lenyelni a gyorsan növekvő gombócot a torkában. Sietve felemelte a mozgássérült
fiút, visszatette a tolókocsiba, aztán elővett egy vászonzsebkendőt, és beborogatta a friss horzsolásokat. Egy
gyors pillantásból tudta, hogy minden rendben lesz.
- Köszönöm, Isten áldja meg! – mondta hálásan a gyermek.
A férfi megrendülve pillantott vissza a bátyját hazafelé
toló fiúra. Hosszú és lassú volt ez az út, vissza a Jaguárhoz.
Csúnya volt a kár, mégis úgy döntött, hogy nem javíttatja
ki a behorpadt ajtót. Úgy hagyta, hogy emlékeztesse őt:
- Ne repülj át az életen úgy, hogy valakinek egy téglához
kelljen nyúlnia, hogy felhívja valamire a figyelmedet!
November 15-én egyházunkban elkezdődött a karácsonyi böjt, amely Jézus Krisztus születésének ünneplésére
készít fel.
Sietős teendőink közepette ne felejtsünk el megállni,
mert Isten közelségét karácsonykor rohanás közben nem
lehetséges megérezni!
Urgyán Antal
görög katolikus lelkész

Vízilónak nagy a teste.
Olyan, mint egy nagy kemence.
Bár pogácsa nem sül benne,
De testével tele a medence.
A cápának nagy a foga.
Ő a vizek és tengerek ura
Retteg és fél tőle mindenki,
Így feléje nem úszik senki.
Szívem örül, mikor őket látom
Könyvekben vagy mozivásznon.
De legboldogabb akkor vagyok,
Mikor a kis kedvenceim szabadok.
Fábián Zsanett 3.a
Az állatok világnapja alkalmából
rendezett rajz- és versíró pályázat
egyik első helyezettje.

reklám és hirdetés
Kiadó

Téglás központjában frekventált helyen 150 m2-es
üzlethelység kiadó. Két üzletnek is alkalmas.
Érdeklődni: 06 30 285 8074, 06 20 986 9902

Cserepes árvácska AKCIÓ
Kettőt fizet hármat vihet!
Parkosítson ősszel!

Több éves tapasztalat,
megbízható szaktanácsadás

Tel.: 52/277-999

Ft
8c0
serép

06/30-566-0998

Fekete Imre Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 47/A
* TÉLI gumik értékesítése, folyamatosan kedvező árakkal
* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása
Gumicsere centírozással (acélfelni)
Gumicsere centírozással (alufelni) ütött súllyal
Gumicsere centírozással (alufelni) ragasztott súllyal

/

Ragyákné Danku Ágnes
Téglás, Dózsa Gy. u. 28/a
06 30/403-3006, 06 52/384-822

Az akció november 08-tól a készlet erejéig tart.

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Agro Táp-Ker Kft.

Európa jogi szakjogász
MEGNYITOTTAM

ügyvédi irodámat Hajdúhadház központjában
a dr. Földi J. u. 3. alatt.
Ügyfélfogadás: kedd: 11.00 – 14.00
szerda: 9.00-13.00 • péntek: 9.00-13.00
Profil: adás-vételi, ajándékozási, tartási szerződések, társaságok
alapítása, bontóperek, vagyonközösségi, kártérítési ügyek intézése.
Elérhetőség: telefonszám: 06/30-90-40-233 • e-mail: mrazildiko@gmail.com

PIAC ÉT EL BÁR

PIZZA és ebédszállítás rendelés felvétel: Tel.: 52/277-437 • 06-30-336-03-93

Rendezvényszervezés,
party szerviz

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ
Nálunk az első a Vásárló!

Matematika korrepetálást vállalok
egyetemi szintig, valamint francia nyelvoktatást.
Horváth István, telefon: 30/558-1815,
e-mail: igetcloser@gmail.com

EL-CABULO
PIZZÉRIA
06 20/928-5260
Felelős kiadó: COM 2 BT. • Hirdetésfelvétel: TÉGLÁS, Malom u. 2/A
Tel.: +36 52-583-035 • E-mail: info@com-2.hu • www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla

Vendéglátó egység ELADÓ vagy bérbeadó!
Csocsó, biliárd és darts játékokkal

Stadion utcán két szobás, összkomfortos
kertes családi ház bérbe adó.
Érdeklődni: 20/942-8670

Erzsébet napra
A szürkével színezett sorokban fentről lefelé összeolvasva
Árpádházi Szent Erzsébet életfilozófiáját jellemző mondása adódik.
A vízszintes sorok meghatározásait számozás szerint adtuk meg, a
függőlegesen beírandó szavakat, betűcsoportokat pedig ábécésorrendbe raktuk.
Vízszintes: 1. „Az … bére”; Hofi Géza kabaréja. 2. Sav igéje. 3. Hálálkodás, bizalmas szóval. 4. Az egyik evangélista. 5. Magasrangú
méltóság volt az oszmán birodalomban. 6. Kettővel kevesebben,
mint tucatnyian. 7. The Age of …; Sufjan Stevens zenei albuma.
8. Ügyel a rendre és a tisztaságra. 9. Szögediesen beszél. 10. Kön�nyűzenei stílus. 11. Jószívű. 12. Elektronvolt, röv. 13. Distributed
Art Publishers, röv. 14. Háromatomos oxigénmódosulat. 15. Az a
bizonyos ember. 16. Tóth Árpád verse. 17. A Klára női név idegen
alakja. 18. Kocsmai, bolti (stb.) berendezési tárgy. 19. Idombefogó
szerszám. 20. Rosszkedvű. 21. Napkutató műholdcsalád. 22. Zenében: ércesen, zengőn (adandó elő).
Függőleges: BEÁZÁS, DALLASI, ELŐAD, ELZA, EM, ERU, FLÓRA, GO, ISTENKE, KÉKPARADICSOM, KOM, MID, NAUMOV,
PILÓTA, PLATON, PÓNI, SA, SEI, SZÉNSAVPATRON, TEKÉZŐ, VESSZŐ, ZE

Minden 10. helyes megfejtő
El-Cabulo pizzát nyer!

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
13

12
14

15

16

17

18

19
21

20
22

A megfejtéseket hiánytalanul megoldva, kivágva kérjük Com 2 Bt
Téglás, Malom u. 2/A alatti irodájába leadni megjelenést követő
szerda 16:00 óráig.
Előző heti helyes megfejtőnk:
Vizslóczki István

Megfejtő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lakcíme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Készítette: Horváth István

dr. Mráz Ildikó

Tájékoztatjuk Kedves Vevőinket,
hogy a viharkár elhárítása után újból megnyitottunk.
A nyitvatartási időben állandó növényorvosi szaktanáccsal állunk
kedves vásárlóink rendelkezésére.
Növényorvos: Molnár Tamás
Versenyképes árakkal
kínálunk: festékeket, kerti
szerszámokat, kisgépeket MTZ
alkatrészeket vetőmag, műtrágya,
növényvédőszereket.
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek: 7:30–17:00, Szombat:
7:30–13:00, Vasárnap: zárva
Telefon: 52/703-049,
30/860-5080, 30/589-6314
Téglás, Böszörményi u 34.

