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Tájékoztató a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról
A korábbi években közcélú és közhasznú
foglalkoztatással rugalmasan, gyorsan és
költségtakarékosan oldottuk meg a rendelkezésre állási támogatásban és rendszeres
szociális segélyben részesülők foglalkoztatását. Megoldásra került az utak, parkok és
járdák tisztítása, a Városi Önkormányzat intézményeiben felmerülő takarítási, karbantartási munkák elvégzése, konyhai munkák
kisegítése, az Önkormányzat intézményeiCzibere Béla
ben kézbesítési feladatok elvégzése, a SzociTéglás Város
ális Gondozási Központban ebédkihordási,
Polgármestere
gondozási feladatok kisegítése.
A gyakorlatban már bevált „Út a munkához” program keretében az önkormányzatok érdekeltek voltak
abban, hogy segély helyett közcélú munkát biztosítsanak, mivel
a közcélú foglalkoztatás bér+járulékai 5%-át kellett az önkormányzatnak fedezni. Az 5%-os önrész kevesebb forrást igényelt,
mintha segélyt folyósítottunk volna a rászorultak részére. A

program keretében a 2010-es évben 330 rászorulónak tudtunk
munkát biztosítani a helyi intézményekben valamint a közterületeken. A munka biztosításával a korábban segélyben részesülők számára jobb megélhetési körülményeket teremtettünk és
az évek óta munka nélkül lévőket megpróbáltuk visszavezetni
a munka világába.
A tavalyi évben összesen több mint 111 millió forint támogatást kaptunk közcélú foglalkoztatásra, amelyből az önerő
5.800.000,-Ft volt. Lehetőségünk volt 6 illetve 8 órás szerződések megkötésére, 55 éven felettiek foglalkoztatására, valamint
7 hónapos munkaszerződések megkötésére, melynek megszűnése után a munkavállaló álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságot.
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a
Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, az erre történő átállás nem zökkenőmentes.
Megnövekedett az adminisztrációs munka, pályázatot kell benyújtani a Munkaügyi Központhoz. A hosszadalmas adminisztrációs folyamat miatt január hónapban a belvízelhárítási és te-

lepülésrendezési feladatok ellátására nem áll rendelkezésünkre
támogatott munkaerő.
A 2011-es változások után a közfoglalkoztatás a következőképpen alakul:
Közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központ által településenként
meghatározásra került egy keretösszeg. Téglásnak 2011. évben
45.800.000,-Ft áll rendelkezésére a rászorultak foglalkoztatására, ami 39%-a a tavalyi összegnek. Az önerő viszont 7.400.000,Ft, ami viszont 27%-kal több, mint a tavalyi évben.
A tavalyi évtől eltérően idén 4 órás munkaszerződések készítésére ad lehetőséget a törvény, mindössze 3 hónapra, továbbá a
jogszabályi változások következtében a közfoglalkoztatásba bevonhatók köréből kikerültek az 55 éven feletti, rendszeres szociális segélyben részesülők.
Összességében megállapítható, hogy 2011-ben sokkal kevesebb,
mindössze 223 fő részére tudunk majd 3 hónapos 4 órás munkát
biztosítani.
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2011. a „Kémia Nemzetközi Éve”
A Magyar Kémikusok Egyesülete a programsorozatot egy iskolai
kísérlet-akcióval indítja.
A „Vízzel tüzet – tűzzel vizet” mottóval fémjelzett akcióban – vízzel kapcsolatos látványos kísérletek bemutatásával – intézményünk is részt vesz.
2011. január 26-án intézményünk Úttörő utcai székhelyén a fizika-kémia szaktanteremben az 1. órában a 8.b. osztály, a 4. órában
pedig a 7.a. osztály tanulóival együtt tekinthetik meg a kísérleteket
az érdeklődő szülők és iskolánk partnerei.

Meghívó
Téglás Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel meghívja Önt a
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségre
a Téglási Városi Könyvtárba
2011. január 21-én (pénteken) 17.00 órára
SZEMRÁKNÉ TÓTH VALÉRIA rajztanár, iparművész kiállítására.
Ünnepi köszöntőt mond: CZIBERE BÉLA polgármester
A kiállítást megnyitja: AKNAY ANDRÁS nyugalmazott iskolaigazgató, Újfehértó díszpolgára

Véradás

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2011. január 21-én (péntek) 8.00-15.00 óráig
KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS megrendezésére kerül sor.
A véradásra személyi igazolványt és a TAJ kártyát hozzák magukkal.
Köszönettel a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezet nevében:
Dr. Czeglédy Mária
városi elnök

Serfőzőné Bencsik Margit
területi vezető h.

Egy este az egészségért

A következő előadás ideje: 2011. január 28. (péntek) du. 17 óra.
Témája: • A gondozást igénylő betegségek és a gondozás általában.
• Rizikófaktorok. • Az elhízás, mint népbetegség.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Téglási Moziműsor januári műsora

Jan. 23. vasárnap 16 óra
ARTHUR 3. : A VILÁGOK HARCA
Színes szinkronizált francia animációs film
Gyerek jegyár: 300 Ft
Felnőtt jegyár: 600 Ft

Ünnepi műsor: ERDÉLYI MÁRTA előadóművész
„A szeretet nagy kozmikus titok …” című irodalmi összeállítása
A kiállítás megtekinthető 2011. február 20.

2011. Január 19-én (szerda), du. 13:00–14:30

A 4-ssss rádió hírei

Köszönetnyilvánítás

Februártól frissssülés 
Mindenekelőtt megragadjuk az alkalmat és itt is boldog új évet kívánunk hallgatóinknak. Manapság kissé feledésbe merült az a szokás,
hogy újévkor fogadalmakat teszünk. Mi a 4-SSSS Rádióval mégis tettünk egy fogadalmat, egészen pontosan: 2011-ben megújulunk. Konkrétan februártól, új műsorok, új hangok tűnnek fel majd a 97,9 MHzen, hogy mik és kik lesznek, egyenlőre legyen meglepetés, de higgyék
el, ismerősök lesznek.
Jó hír még továbbá, hogy visszatér az éterbe sokunk kedvence: Tuncsik
Emese.
Várunk tehát minden hallgatót a készülékek elé februártól, megújult
formában, a szokott frekvencián.
Médiatörvény
Mindazt bizonyára már sokan tudják, megújult a médiatörvény és ez
bizony rádiónkra is hatással van. Rengeteg vita parázslik még mindig
ezzel kapcsolatban, de tény, hogy nehéz egy olyan törvényt betartani,
ami 2010. december 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben úgy, hogy
másnaptól (2011.01.01-től) már hatályos és „életben van”. Ránk nézve
nem kell sok mindenen változtatnunk, hiszen a magyar és a külföldi
zenék átlaga így is sokkal nagyobb, mint a törvényben megszabott minimum, valamint az egyéb változásokat is sikerült „beiktatni”. Egyszóval: felkészültünk. 
Azok kedvéért akik esetleg nem értenék a magyar-külföldi zene párhuzamot, röviden leírnám.
Január első napjától kezdve minden magyar kisközösségi rádiónak a
zenei tartalmának több mint a felének magyar zenékből kell, hogy álljon, tehát kevesebb lett a hallható külföldi sláger. Sokat lehetne ezen vitatkozni, de mi nem tesszük. Mint
azt már írtuk is, mi a törvény születése előtt is sok
magyar zenét játszottunk, elvégre, itthon vagyunk…
Barátsággal: Balogh «Pu-Fee» János

Segélyek pótkifizetése

2009 decemberében tekintélyes mennyiségű élelmiszert, játékot,
mikuláscsomagot, édességet, gyümölcsöt gyűjtöttünk és szállítottunk a téglási nagylelkű adakozók jóvoltából Tusnádfürdőre a
Szent László gyermekotthonba, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes „gyerekei”számára.
Böjte Csaba atya, a Dévai Szent Ferenc alapítvány létrehozója
1992-ben kezdte áldásos tevékenyégét.
Erdély több városában mára közel két ezer gyermeket nevel, az
otthonokat adományokból tartják fenn.
A tavalyi nagy sikeren, és a gyermekotthonban ért felemelő lelki élmények hatására az idén is gyűjtést kezdtünk és most újra
nagyon sok, a gyermekek számára fontos, nélkülözhetetlen (főleg
élelmiszer) adományt kaptunk, számos jóérzésű téglási családtól.
2010. november 4-én egy nyíregyházi csapat szintén lelkes gyűjtőivel együtt, két autóval (közepes méretű busz) szállítottuk el az
adományokat Tusnádfürdőre. A gyerekek örömét nem lehet elfelejteni, sem szavakkal kifejezni, azt csak átélni képes az ember.
Ez úton szeretnék hálás szívvel köszönetet mondani mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak az út sikeréhez.
Az adományozók: Czibere Béla, a téglási Könyvtár dolgozói, Simon
Zoltánné, Sigér Miklós, Karsai Sándorné, Rácz Ottó, Kása Ferenc,
Kozák Istvánné, Bodó Józsefné, Ragyákné Ági, Balogh Bence, Vilmányi Jánosné, Kiss Miklós, Burai Lászlóné, Tóth Lajos, Gábor Lászlóné,
Lesnyák Miklósné, Zachari Géza, Sarkadi Zoltánné, Nagy Zoltánné,
Jászberényi Miklósné, Nyíri István, Ofra Róbertné, Sándor Lászlóné,
Bögi Istvánné, Debreceni Mária és osztálya, Nagy Sándorné Editke,
Czelder Attiláné, Szabó Csaba, Szabó Mónika, Csákó Klára.
Köszönetét fejezi ki és Boldog Új Évet Kíván a szervezők
nevében:
Gagna Lászlóné

A Fővárosi Gázművek Zrt. sajtóközleménye
2011. január 13-án reggel 6 órától a FŐGÁZ Zrt. látja el földgázzal az Emfesz Kft. (gas.hu) volt, egyetemes szolgáltatásra
jogosult ügyfeleit a TIGÁZ szolgáltatási területén. A FŐGÁZ
Zrt. felkészült a feladatra, így az új ügyfelek ellátása nem befolyásolja eddigi működését és szolgáltatásainak magas színvonalát.
A Magyar Energia Hivatal 3/2011 sz. határozatában 2011. január
13-án reggel 6 órától felfüggesztette az Emfesz Kft. (gas.hu) földgáz-kereskedelmi működési engedélyét. Annak érdekében, hogy
a fogyasztók ne maradjanak földgázellátás nélkül, a Hivatal ajánlatot kért mind az egyetemes szolgáltatóktól, mind pedig az egyéb
kereskedelmi engedéllyel rendelkező társaságoktól. A Hivatal
felkérése alapján a FŐGÁZ Zrt. ajánlatot tett a saját és a TIGÁZ
egyetemes szolgáltatási területe vonatkozásában is az Emfesz Kft.
(gas.hu) által korábban ellátott, egyetemes szolgáltatára jogosult
ügyfelek földgázellátásának biztosítására.
A Magyar Energia Hivatalban 2011. január 9-én lefolytatott versenytárgyalás eredménye alapján a Magyar Energia Hivatal
22/2011. számon meghozott határozatában a legkedvezőbb
árajánlatot kínáló FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatói engedélyesét jelölte ki 90 napos időtartamra, a TIGÁZ egyetmes
szolgáltatási területén, az Emfesz Kft. által ellátott egyetemes
szolgáltatásra jogosult fogyasztók átvételére.
Az új ügyfelek az ellátás időtartamára automatikusan a FŐGÁZ
ügyfelévé válnak, jelenleg teendőjük nincs, gázellátásuk biztosított.

SPORT HÍREK
Hajdu-Bihar megyei Súlyemelő Szövetsége megválasztotta
a 2010-es év legjobbjait:
Felnőtt:
Sass Péter
Junior:
Dajka Sándor
Ifjúsági:
Antal Sándor
Serdülő:
László István
Fiú:
Bereczki Norbert
Női Junior:
Nagy Beáta Katalin
Női ifjúsági:
Szabó Kitti
Leány:
Tóth Vivien

Biharnagybajom SSE

250,06 pont

Biharnagybajom SSE

288,23 pont

Téglás Hajdu Ipari VSE 324,64 pont
Téglás Hajdu Ipari VSE 360,89 pont
Téglás Hajdu Ipari VSE

90 pont

Téglás Hajdu Ipari VSE 129,09 pont
Biharnagybajom SSE

174,75 pont

Biharnagybajom SSE

43 pont

A megye legeredményesebb versenyzője nemzetközi sinclair
pontszámítás alapján László István Téglás Hajdu Ipari VSE versenyzője, edzője Nagy Attila.
Az év edzője: Nagy László, Téglás Hajdu Ipari VSE
Utánpótlás edzője: Nagy Attila, Hajdu Ipari VSE
Női utánpótlásedző: Földi József, Biharnagybajom SSE
Az év bírói: Ládi Imre NK. bíró, Szabó Mihály O. bíró
Nagy László O. bíró

egyház
Római katolikus hírek
A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet a Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat - Hosszúpályi intézményét 2 telephellyel bővítené 2011-ben (Téglás,
Hajdúhadház), melyeken házi segítségnyújtás
szolgáltatást biztosítanánk a rászorulóknak.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma,
amely az önmagát saját erőből ellátni nem képes
igénybevevő, önálló életvitelének fenntartását
- szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás
keretében gondoskodunk azokról az időskorú
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; és róluk nem
gondoskodnak, azokról a pszichiátriai beteg,
fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában
segítséget igényelnek. A házi segítségnyújtásért
a hatályban lévő jogszabályok értelmében, jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.
A térítési díjak kialakításánál minden esetben,

a helyben működő többi szolgáltató térítési díjtáblázatához igazodunk.
A fenntartó egyéni kérelem alapján méltányosságot gyakorolhat. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelmet a
Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat - Hosszúpályi vezetőjének, formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem alapján az
intézményvezető elvégzi az igénylő gondozási
szükségletének vizsgálatát. Házi segítségnyújtást szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban,
de legfeljebb napi 4 órában lehet igénybe venni.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön minél hamarabb beindítani ezt a szolgáltatást, hogy munkatársaink szolgálatán keresztül minél több
idős ember tudja megkapni azt a gondoskodást
és szeretetet, amelyet az Úr Jézus parancsként
bízott ránk.
Juhász Imre
plébános

A református egyház hírei

Házszentelés

Szeretettel tájékoztatom a kedves Testvéreket, hogy ezen a hétvégén (január 1416) egyházközségünk vendégei lesznek a
chichagói Columbia Seminary (lelkészképző intézet) hallgatói egy professzor vezetésével.
A vasárnapi istentiszteleten (január 16án, de. 10 órakor) Isten igéjét hirdeti közöttünk David Bartlett professzor- természetesen magyar tolmácsolással. A diákok
énekszámokkal szolgálnak közöttünk.
Erre az alkalomra nagy szeretettel hívjuk
és várjuk a kedves Testvéreket.

A magam és a családom nevében Boldog Új Évet Kívánok
Téglás település minden lakójának. Bízzuk Újra Életünket
Krisztusra ebben az esztendőben is és reméljük az Ő megtartó erejét. Görög katolikus egyházunk régi szokása szerint január 6-án Vízkereszt ünnepén, a pap elindul a hívő
családok otthonaiba, hogy vigye Isten reménykeltő fénysugarát. Isten Fia nemcsak égi eszköztárat ad a kezünkbe,
hanem földit is, hogy aki Vele éli életét annak a lelkében
már itt a földön is mennyország legyen. Erről szól a házszentelés is. Krisztus jön hozzám földi országa, egyháza
képviselőjével és fogadom őt szeretteimmel együtt. Hisz
Jézus mondja: „Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük.” Ebben a reményben
indulok én is a hét folyamán a téglási görög katolikus családok otthonaiba, hogy elvigyen Isten áldását, amelyben a
szentelő pap kéri, hogy Jézus állítsa őrangyalát övéi mellé,
óvja meg őket minden szorongástól, csapástól, testi-lelki
betegségtől, kártól, ajándékozzon nekik jó egészséget és
hosszú életet, és a hitben előrehaladva adjon mindenkinek annyi földi javat, ami szükséges.
Urgyán Antal
görög katolikus paróchus

Áldott új esztendőt kívánok minden
téglási testvéremnek egy 8. században élt
ismeretlen szerző gondolataival:
S amit már megszerzett a szív,
a hit verjen mély gyökeret,
kövesse vígságos remény
s mindig növekvő szeretet.
Molnár Csilla ref. lelkész

reklám és hirdetés
MEMBRÁN ÜZLETHÁZ

Okleveles matematikus egyetemisták és
főiskolások matematika korrepetálását vállalja.

HŰTŐK
Electrolux 35300x
A energia osztály
240 l nettó hűtő térfogat
78 l nettó fagyasztó térfogat
Non Frost technológia
Légbefuvásos egyenletes hűtés
151.200,– -50%
75.600,–
AEG s75348
A+ energia osztály
245 l nettó hűtő térfogat
78 l nettó fagyasztó térfogat
Non Frost technológia
167.400,– -50%
83.700,–

Eladó!

1100 m2-es építési telek kövesút mellett Tégláson,
a Bóti utcában sürgősen eladó!
Ár: 1,8 M Forint Érdeklődni: 20/ 438-2562

Eladó

Téglás, Csokonai utcában 3 szobás, nyári konyhás, fürdőszoba nélküli, kertes ház 687 m2-es telken családi okok miatt
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft
Érd. : 06-30-229-3054

dr. Mráz Ildikó

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

Tel.: 52/277-999

06/30-566-0998

06 20/928-5260

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

2011 -ben is szeretettel várjuk vásárlóinkat!

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

Rendezvényszervezés,
party szerviz

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

(Téglás, Pozsár Gy. u. 36.)
Első megbeszélés ideje: 2011. 01.18. 17 óra
Tanfolyam kezdése: 2011. 01. 20. 17 óra

EXTRA 60.000 Ft kedvezmény!!!

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

710 éve történt

EL-CABULO PIZZÉRIA

Járművezetői tanfolyam indul
a Sógor Autós Iskolánál!

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

1301 január 14-én halt meg az utolsó Árpád-házi királyunk, III.András. A történészek kifejezésével élve ekkor
tört le „Az utolsó …”, vagyis az utolsó remény. A rejtvény
középső függőleges, szürke színnel jelzett sorában megkapja azt a szót, ami a … helyére illik. A vízszintes meghatározásokat számozás szerint, a függőlegesen beírandó
szavakat pedig ábécérendben csoportosítva adtuk meg.
Vízszintes: 1. Ellenszenves. 2. Kiskatona rövid időtartamra
szóló eltávozási engedélye. 3. Darab darab! 4. Svéd tó Stockholmtól északra. 5. A bróm vegyjele. 6. Német „tanács”, vagy
angol „patkány”! 7. Észak-európai nép. 8. Kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó a pajzsmirigyben. 9. Jótékony célú
juttatás. 10. A gazdaság egyik fő részterületével kapcsolatos.
11. … es Saalam; Tanzánia legnépesebb városa az Indiai-óceán partján, egykori főváros. 12. Filmet forgató csoport. 13.
Nagy múltú kávéház Budapesten, a Blaha Lujza tér sarkán.
14. Írófüzet. 15. Színes kvarcféleség, féldrágakő. 16. Denevér,
angolul. 17. Az emberi testben 206 darab van belőle. 18. Puerto Rico-i obszervatórium, itt található a világ legnagyobb
rádiótávcsöve. 19. Vízinövény. 20. Egykori színesfémbányászatáról nevezetes Heves megyei település. 21. Ajtót szélesre
nyit. 22. Fogságban van! 23. … Jankó; Benedek Elek mesehőse. 24. Az OTI és az SZTK utódja. 25. A hét törpével együtt
emlegetett mesehős. 26. Az egyik fegyveres testület tagjának
adatait tartalmazó irat.
Függőleges: (ábécérendben)
AN, BADARSÁG, BÁRSZÉK, BOT, BŐRKABÁT, EBEN, EY,
GAMBIT, HA, IDEKI, IMÁDÁS, KÁN, MKN, NK, PALÁNTA, PARADICSOM, PE, TARO, TEKERŐ, TIM, TORKOS,
TRAFÓ, URBI ET ORBI, US.
Minden 10. helyes megfejtő El-Cabulo pizzát nyer!
A megfejtéseket hiánytalanul megoldva, kivágva kérjük Com 2 Bt.
Téglás, Malom u. 2/A alatti irodájába leadni megjelenést követő szerda
12:00 óráig.
Előző heti helyes megfejtőink:
Fazekas Henrietta (Alkotmány u. 20.)

Érdeklődni: (06) 20/933-9461, (06) 20/470-5556
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Készítette: Horváth István

AEG s7540
A energia osztály
240 l nettó hűtő térfogat
109 l nettó fagyasztó térfogat
Non Frost technológia
Légbefuvásos egyenletes hűtés
193.500,– -50%
96.750,–
Electrolux 38511x
A+ energia osztály
285 l nettó hűtő térfogat
78 l nettó fagyasztó térfogat
Non Frost technológia
Légbefuvásos egyenletes hűtés
178.200,– -50%
89.100,–

Óradíja: 1000 Ft/60 perc. Továbbá vállalok francia nyelvoktatást is.
Elérhetőségek: Horváth István Telefon: 30/558-18-15
E-mail: igetcloser@gmail.com
Webprogramozó(ka)t keresek. E-mail cím: doszire@indamail.hu

