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Képviselő-testületi ülés

Czibere Béla
Téglás Város
Polgármestere

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 23-án délután
14.30-kor tartotta soron következő ülését.

Elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évre vonatkozó célkitűzéseit. A célkitűzések között a tavalyihoz képest a
takarékos gazdálkodást és ügyintézést emelték ki.

Az első napirendi pontban a képviselők polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

Módosult az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete is.

A következő napirendi pontban elfogadták az önkormányzat 2010. egy három
negyedéves gazdálkodási helyzetéről szóló
tájékoztatót.

A központi költségvetést megalapozó gazdasági jogszabályok és a 2011. évi költségvetésről szóló törvény
tárgyalása a parlamentben folyamatban van, ezért a 2011. évi
költségvetési koncepció beterjesztésének átütemezése szükséges; a beterjesztést december 15-ig kell megtenni.

Önkormányzatunk hozzájárul A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa által a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásához. Ahhoz, hogy a térség
megfeleljen az Európai Uniós és hazai hulladékgazdálkodással
kapcsolatos elvárásoknak az elkülönített begyűjtés hatékonyságának jelentős növelését kell kitűzni célul. A pályázathoz
szükséges önrész fedezetét a HHG Kft., mint üzemeltető cég
biztosítja a társulás részére.
Döntött a Képviselő-testület a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülékkel történő bővítéséről. A bővítésre azért van szükség, mert

a szolgáltatás ellátási területe 2011 január 1-től Bocskaikert
községre is kiterjed. Így 11 jelzőrendszeres készülékkel bővül a
meglévő készlet. Ezáltal a Mikrotérségi Szociális és Gondozási
Központ alapító okirata is módosul.
Szintén módosult a Bárczay Anna Városi Óvoda alapító okirata is. Az új egységes szerkezetű okiratban szerepel a felvehető maximális gyereklétszám (330 fő) és az intézmény OM
azonosítója.
A különfélék keretében a Képviselő-testület a Mikrotérségi
Szociális és Gondozási Központ házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás szakmai létszámának bővítéséről döntött A 2
fő szociális gondozó felvételére azért van szükség, mert a jelenleg hatályban lévő rendelkezések szerint 1 fő szociális gondozó
maximum 9 főt láthat el. Településünkön az ellátásra szorulók
száma 70, a gondozó létszám pedig 6 fő.
A Képviselő-testület zárt üléssel fejezte be a munkát.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Meghívó

Téglás Város Polgármesteri Hivatala
szeretettel és tisztelettel hívja Önt
2010. november 30-án 14.00 órára
az újjáépített BÖLCSŐDE (Téglás, Fényes u. 9-13.)

ünnepélyes átadására.
Avató beszédet mond:
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polgármester

Vatai Imréné
címzetes főjegyző

Reményik Sándorra emlékeztek
„Egy lángot adok, ápold, add tovább”- címmel irodalmi műsort
rendeztek Reményik Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából, november 18-án, csütörtökön délután a Városi Könyvtárban.
Erdei Sándor újságíró mutatta be a költő életét, munkásságát, költészetét. Erdélyi Márta
előadóművész Reményik legszebb verseivel,
Guessous Majda Mária énekművész pedig
népdalokkal emlékezett a költőre.

Szatmárnémetiben jártunk
2010. november 15-én nyílt meg
Szatmárnémetiben az iskolánk
grafika tanszakos tanulóinak és
testvériskolánk, a Szatmárnémeti
Művészeti Iskola tanulóinak közös kiállítása. Szilágyiné Bodnár
Erzsébet igazgatónő vezetésével
öt grafikás és három zenei tanszakos tanuló,valamint az őket
felkészítő tanárok vettek részt a
nagyszabású rendezvényen. Az ünnepélyes megnyitón a helyi iskola
zenei tanszakos fellépői mellett Boros Róbert, Kiss Gergely és Leiter
Ferenc produkcióit is hallhatta a
közönség. Felejthetetlen élménnyel
gazdagodtunk mindannyian.

A 4-ssss rádió
hírei

A „Barangoló” következő témája: Rózsikanéni.
A Barangoló című műsorunk következő vendége
Rózsikanéni a Membrán Üzletház-ból.
Beszélgetésünk tárgya elég sokrétű lesz, a magánélettől kezdve a szakmai sikerekig.
Barangoló a 4-SSSS Rádióban Rózsikanénivel.
Barátsággal: Balogh «Pu-Fee» János

Játékos nyelvi vetélkedő

A felső tagozat tanulói 2010. november 17-én délután játékos
nyelvi vetélkedőn vettek részt a debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolában.
A megyei versenyen több mint 200 tanuló vetélkedett.
A feladatokat évfolyamonként kétfős csoportokban kellett megoldaniuk a gyerekeknek, amelyek gondolkodást, leleményességet,
kreativitást igényeltek.
Legeredményesebbek az ötödikesek voltak, akik az 5. helyen végeztek. Oklevélben és könyvjutalomban részesültek.
A 6., 7., 8. évfolyam tanulói a középmezőnyben végzett.
Ők emléklapot és egy tollat kaptak jutalmul.
Iskolánkat képviselték:
Gábor Zsuzsa 5.b.
Nagy Klára 7.c.
Szabó Klaudia 5.a.
Petruska Petra 7.a.
Kiss Patrícia 6.a.
Báder Lilla 8.b.
Kántor Ábel 6.a.
Ragyák Ágota 8.a.

Gratulálunk!

„Egy este az egészségért”
Az Egy este az egészségért elnevezésű programsorozat legutóbbi
előadásán a feltétlenül további kivizsgálást igénylő tünetekkel, a
szűrővizsgálatokkal és a védőoltásokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ezúttal
is Dr. Tóth László felnőtt háziorvos, ügyeletvezető főorvos tartotta az előadást.

sport hírek

Felhívás
Felhívom a sportot kedvelők figyelmét, hogy ez évben is elkezdődött a Shotokan karate edzés az új iskola tornatermében hétfőn 18
órától és csütörtökön 17 órától.
Szeretettel várunk minden sportolni vágyót.
Jelentkezni lehet Kiss Csabánál a (06)/30-695-8167-es telefonszámon, vagy a helyszínen a megjelölt napokon 16: 30-kor.
Téglási Súlyemelők kitettek magukért
Téglás Hajdu Ipari Városi SE Közép és Kelet-Magyarország, egyetlen csapata a legjobbak között a súlyemelő magyar bajnokságon,
Kisbéren.
Csapatbajnokság végeredménye:
1, Testvériség SE
1550,2 pont
2, Haladás VSE	
1504,5 pont
3, Tatabánya SC
1407,5 pont
4, Téglás Hajdu Ipari VSE	 1394,3 pont
5, Zalaegerszeg TE	
1382,5 pont
6, Vállalkozók SE	
1378,9 pont
Egyéb helyezések:

Serdülő:
62kg. Tóth József 11. hely Szakítás 11. hely Lökés 11. hely Összetett
69kg. László István 2. hely Szakítás 3. hely Lökés 3. hely Összetett
69kg. Ranek Sándor 5. hely Szakítás 5. hely Lökés 5. hely Összetett
Ifjúság:
62kg. Antal Sándor 1. hely Szakítás 2. hely Lökés 2. hely Összetett
69kg. Törő András 2. hely Szakítás 2. hely Lökés 2. hely Összetett
85kg. Takács László 4. hely Szakítás 4. hely Lökés 4. hely Összetett
Edzőjük: Nagy László, Nagy Attila.

Meghívó

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a
téglási római katolikus templomban tartandó, adventi
gyertya-gyújtással is egybekötött hangversenyre.
Időpont: december 4., délután 3 óra. A belépés díjtalan.
Juhász Imre plébános és az egyházközségi képviselőtestület tagjai

Tájékoztatás gyermekorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. december 3-án, valamint
december 10-én és 11-én Dr. Gál Róza szabadságát tölti.
Helyettesíti Dr. Gál Zsuzsa
illetve Dr. Sikula Erika az alábbi rendelési időben.
2010. december 3. (péntek)
Helyettesít: Dr. Gál Zsuzsa Rendelési idő: 15.00-16.30-ig
2010. december 10. (péntek) és 2010. december 11. (szombat)
Helyettesít: Dr. Sikula Erika Rendelési idő: 15.00-16.30-ig

Ajándék mese óvodásoknak és iskolásoknak
A Városi Könyvtár szervezésében az
Ákom- Bákom bábcsoport előadásában a
Moha és Páfrány című ajándék mesét nézhették meg az óvodás és iskolás gyermekek.
Köszönjük!

Hívogat az iskola, kapuját kitárja…
E mottóval indította útjára októbertől az iskola alsó tagozata „Iskolára hangoló” beszélgetés sorozatot, azoknak az érdeklődő szülőknek, akiknek gyermeke szeptembertől iskolás lesz. Terveink
szerint a havi egy alkalomra szervezett összejöveteleken minden
olyan témát érintünk, mely számot tarthat a szülők érdeklődésére:
iskolaérettség, az esetlegesen felmerülő problémák és azok kezelésének lehetőségei. Meghallgatjuk, mit mond az óvónéni, a pszichológus, a fejlesztő pedagógus és
a logopédus erről a témáról.
A 3. találkozásunkra, mely december 17-én, pénteken d.u. 17 órától
lesz, nem csak a szülőket, hanem
az iskolába készülő gyerekeket is
sok szeretettel várjuk.

Értesítés lövészetről
Az 5. Bocskai Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2010. december 01-02-03-06-07-08-0910-13-14-15-16-án éleslövészet kerül végrehajtásra. Helikopteres
mozzanat 08-09-15-én, emelett november 15-től december 16-ig
a gyakorlótéren különböző harcászati feladatokat hajtanak végre.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében kérik a lakosságot, hogy a fenti időpontokban a lőtér területén
és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos
működtetése a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség
alá van helyezve.

egyház
Advent

Vasárnap, november 28-án elkezdődik
az adventi idő. Adventnek nevezzük a
karácsonyt megelőző négyhetes időszakot (az
„adventus Domini” = Az Úr eljövetele latin
kifejezésből). Régtől fogva a karácsonyra
való lelki felkészülés ideje. Ilyenkor már
nem tartottak sem lakodalmakat, sem
bálokat, zajos mulatságokat.
A négy adventi vasárnap jelképezi azt a négy
évezredet, amely a zsidó időszámításban
a Krisztus születését megelőzi. Bod Péter
(1712-69) tudós erdélyi lelkipásztor szerint
pedig a négy vasárnap utal arra, hogy Krisztus Urunknak négyféle eljövetele van: 1. az
idők teljességében testben eljött, 2. megtérésünk alkalmával szívünkbe költözik, 3.
halálunk óráján értünk jön és 4. az utolsó
ítéletben ítélni jön élőket és holtakat.
Az adventi koszorúkészítés valószínűleg német eredetű szokás. Nálunk az utóbbi években
terjedt el, de a szomszédos Ausztriában is csak
a két világháború közti időszakban. A rajta
lévő négy gyertya advent négy hetét jelöli.
A koszorúkészítés ötlete egy Johann Hein-

rich Wichern nevezetű
német protestáns lelkésztől származik, aki minden
egyes istentiszteleten újabb
és újabb gyertyát tűzött a csillárkoszorúba, karácsonyig összesen huszonnégyet.
A szokás hamar elterjedt, de a gyertyák száma mára négyre redukálódott.
Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel! Teljék meg szívünk tiszta fényeddel! Adventi
csendben téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus,
maradj nálunk!
Adj erőt nékünk vinni szerteszét Irgalmad
fényét! Tűnjék a sötét! Adventi csendben
téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus, maradj
nálunk!
Életet, békét hozol te nekünk. Téged szolgáljon teljes életünk! Adventi csendben téged
várunk. Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!
(Az evangélikus énekeskönyv 148. éneke)
A kegyelmes Isten adjon nekünk békés adventet és igazi, örömteli áldott Karácsonyt!
Molnár Csilla ref. lelkész

Római katolikus hírek

Kedves Idős Embertársaim!

Az egyház már a kezdeti időktől fogva az imádságon és a tanításon kívül
fontos feladatának tekintette a szeretetszolgálatot. Az Apostolok Cselekedetében olvassuk, hogy az apostolok segítőket választottak maguk mellé
a karitatív munka elvégzéséhez. A Téglási Görög Katolikus Egyházközség
ezen apostoli küldetés jegyében Házi Segítségnyújtó Szolgálatot kíván
indítani 2011. elején az erre alkalmas munkatársak segítségével.
A házi segítségnyújtás során a gondozott segítséget kap, hogy önálló életvitelét saját otthonában fenn tudja tartani.
Miben tudunk segíteni? A szociális munkatárs munkanapokon meglátogatja az idős embert, akivel elbeszélget, segít a takarításban, házi munkában, bevásárlásban, a gyógyszerek felíratásában és kiváltásában. Segítségnyújtásunknak - egyházi intézmény révén – az is részét képezi, hogy
a gondozó Bibliából felolvas. Természetesen az idős embertársunk maga
dönti el, hogy a nyújtandó segítségi formák közül mire tart igény.
Kik végzik a házi gondozó feladatokat? A gondozást végző munkatársak szakképzett szociális gondozók vagy olyanok, akiknek a megfelelő
szakképzettség megszerzése folyamatban van.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a gondozottak számára a szolgáltatás igénybevétele ingyenes és semmiféle kötelezettséggel, teherrel
nem jár. Örömünkre szolgál, hogy az állam segítségével egyházunknak
is lehetősége nyílik arra, hogy idős testvéreinkről ilyen formában is gondoskodhatunk.
Bízom benne, hogy minél többen élnek majd ezzel a lehetőséggel.
Érdeklődni telefonon lehet: 06-30-2899-636
Urgyán Antal görög katolikus lelkész

Újfehértón November 27-én szombaton 9 órától adventi Oratórium
lesz általános és középiskolás fiatalok számára. 12 órakor szentmise
lesz, melyen egy ifjúsági ének és zenekar fog közreműködni. Utána rövid koncertet is adnak. Ebéd és játék
után a program adventi koszorúkészítéssel ér véget 3 óra körül.
Gyermekek a gyermekekért címmel
karácsonyi segélyprogramot tartunk
december 15-ig. Eddig hozhatják el
a templomba a gyermekeink azokat
a játékokat, mesekönyveket, egyéb
adományokat melyeket szívesen felajánlanak szegény, rászoruló gyermektársaik javára.
December 4-én szombaton du. 3 órától templomunkban zenés, énekes
adventi gyertyagyújtó áhítatra kerül
sor. Mindenkit szeretettel várunk!
Csütörtökön du. 5 órától, jövő vasárnap pedig de. 9.30-kor kezdődik
a szentmise.

reklám és hirdetés
PIAC ÉT EL BÁR

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

Rendezvényszervezés,
party szerviz

Tel.: 52/277-999

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

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

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

Ibolya Divatház ahol az elegancia lakik
4243 Téglás, Kossuth u. 50. • Tel.: +36 30/958-4748

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ

Új áru érkezett!

* Fürdőszoba kisbútorok
* Konyhai dísztárgyak
* Kiváló minőségű poharak

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

dr. Mráz Ildikó

Európa jogi szakjogász

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

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

Katalin napra
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Váltson kötelező biztosítást!

Consistent Biztosítási Kft.
Szabó Ferenc 06-30-205-1631 • Papp Ferenc 06-30-489-7480
Aegon, Allianz, Generali, K&H, Uniqa, Groupama, MKB Union,
Astra, Posta, Signal biztosítók kötelezőiből választhat.

Felmondástól a megkötésig mindent elintézünk.
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Rejtvényünkben egy híres, huszadik századi, magyar színésznőről emlékezünk meg.
A beírt számokhoz tartozó sorok meghatározásait vízszintesekre és függőlegesekre
csoportosítva adtuk meg, a többi beírandó szót ábécérendben közöljük.
Vízszintes: 1. Televíziós személyiség, műsorvezető. 11. Ajtót becsuk. 12. Gyógyul,
javul az állapota. 13. Város, arab földrajzi nevekben. 14. Gödröt készít. 15. Egy,
a társadalom számára fontos életterülettel kapcsolatos dolgok irányítása, szervezése.
16. Fogoly, de nem madár! 17. Az egyik alapszín. 18. Olasz irodatechnikai márka.
20. Kötetlen. 21. Kék színű, rézkarbonát tartalmú ásvány. 23. Teljes, egész. 24. Maró
anyag. 26. Görögkeleti pap. 27. Szlovéniai városról elnevezett lófajta, története 1580ig nyúlik vissza. 28. Lett sakkozó, exvilágbajnok (Mihail). 29. Judik …; színésznő,
Karinthy Frigyes 1912-ben kötött vele házasságot. 30. Érdekes történet. 32. Az agyvelőben és az idegszövetben található lipoid.
Függőleges: 1. Zilahy Lajos rendezte magyar filmdráma, 1940. október 28-án volt
a bemutatója. A függ. 10. alatti színésznő játszotta benne a főszerepet. 2. Konrád
György 1977-ben írt könyve: elesett, magukra hagyott emberekről szóló megdöbbentő látlelet. 3. Ő is madár! 4. Csekély értékű római pénz volt. 5. … Croce; híres firenzei templom (a.m.: Szent Kereszt). 6. A függ. 10 alatti színésznő első filmje (1939).
7. Az egyik égtáj. 8. Nagyon csúnya. 9. … és Finommechanikai Vállalat (IGV). 10.
Híres magyar színésznő, de énekesnőként is megállta a helyét. Egyik slágerré vált
dala a Hamvadó cigarettavég. (1910-1990). 19. Román férfinév. 22. Helikopter forgószárnya. 25. Az aktínium vegyjele. 31. Egyes szám második személyű személyes
névmás.
A kimaradt sorokba írandó szavak (ábécésorrendben):
ÁEG, ALJUTOR, A RÉM, AVESTA, BIZ, BÜK, DÁ, IUP, IZT, JE, MBS, PA, PEL,
RITZ, RSI, UPRE, YURA.

Minden 10. helyes megfejtő El-Cabulo pizzát nyer!
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A megfejtéseket hiánytalanul megoldva, kivágva kérjük Com 2 Bt. Téglás,
Malom u. 2/A alatti irodájába leadni megjelenést követő szerda 16:00 óráig.

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

Előző heti helyes megfejtőink: Prosch Lászlóné, Harangi Andrea, Pinczés Anita

Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Készítette: Horváth István

Kiadó

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

