TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011.34.hét 23. Szám
A digitális taneszközök megjelenésével a mai kor diákjait jellemző digitális tudást
szeretnénk használni, ennek segítségével hatékonyabbá, érdekesebbé tenni az

Interaktív tábla iskolánkban

oktatást.

Alkotmány-Kossuth utca

Még néhány nap és megszólalnak a csengők, elkezdődik az új tanév iskolánkban. Mindenképpen új korszak nyílik ezeknek az eszközöknek a megjelenésével az
rendezvényére került sor 2011. augusztus 17-én délután a Város-
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pályázatnak köszönhetően, tanulóink XXI. századi színvonalú osztálytermekben

háza Tanácstermében. A megnyitón Czibere Béla polgármester a

kezdhetik meg a 2011/2012-es tanévet.

Az Alkotmány- Kossuth utca gyűjtőút felújításának projektnyitó

A projekt megvalósítása során feladataink egyike, hogy a szülőkkel is
megismertessük az új eszközöket, hogyan alkalmazzuk azokat a tanítási órákon.

település eddigi fejlődéséről, beruházásairól számolt be. Hozzátette, hogy az Alkotmány- Kossuth utca felújítása rég várt beruházások közé tartozik, melynek révén biztonságosabbá válhat a
közlekedés városunkban. Önkormányzatunk az ÉAOP-3.1.2/A számú, „Önkormányzati utak
fejlesztése” című konstrukció keretében benyújtott „Téglás belterületén az Alkotmány utca-

TIOP-1.1.1-07–es a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztési program jóvoltából új eszközparkkal gazdagodott isko- Az ismerkedés első lehetősége, az augusztus 30-án 14.00 órakor tartandó projektlánk. A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési záró rendezvény, melyet az Úttörő utcai iskolában tartunk. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket, ahol lehetőség nyílik arra, hogy személyesen is kipróbálhassák az új

Alap társfinanszírozásával valósult meg.

technikai eszközöket.

Kossuth utca gyűjtőút felújítása” című pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító

A

Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

pályázatban elnyert eszközök: 63 db iskolai számítógép, 14 darab tantermi csomag

A projekt összköltsége: 434 184 048 Ft. A támogatás mértéke: 320.859.071 Forint, mely

(notebook, interaktív tábla, projektor), szavazócsomag, szerver szoftver. A projekt

vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

teljes bekerülési költsége 28 205 070,-Ft, mely 100%-os támogatottságú volt.
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Majoros Lászlóné intézményegység-vezető
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI alsó tagozat

A képen az interaktív tábla bemutatására

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A beruházás keretében megújul az útburkolat, csapadékvíz elvező rendszert építenek ki, továbbá új buszmegál-

A pályázat része, hogy a pedagógusokat is felkészítse a tábla használatára.

lóhelyek és gyalogos átkelőhelyek, valamit várakozóhe-

Így 10 órás képzés idejére mi is újra iskolapadba ültünk, hogy ismerkedjünk az új

lyek kialakítására is sor kerül.

eszközök nyújtotta lehetőségekkel.

A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak.

került sor.

A digitális tanórai környezet megteremtésével, az interaktív tanulási folyamat során
a diákok a legmodernebb technológiával férnek hozzá a tananyaghoz.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Felhívás!

MEGHÍVÓ

Téglás területén két körzetbe van sorolva a lakosság vízóra leolvasás és vízdíjszámlázás szempontjából. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. körzet lakosságánál
szeptember hónapban végezzük az esedékes féléves vízmérő leolvasást.
A mellékelt táblázat tartalmazza a leolvasási ütemtervet.
Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

2011.09.15
Ady
Tótfalusi
Bóti
Dohányos
Gábor Áron
Városháza
Egyetértés
Kender

2011.09.16
Akácos
Fényes
Stadion
Domb
Iskola
Vadász
Magazin
Csokonai
Úttörő

2011.09.19
Szilágyi E.
Kisszőlő
Mátyás k.
Bekk P.
Nyárfa
Felszabadulás

2011.09.20
Május 1.
Kun B.
Szabadság
Petőfi
Dégenfeld

2011.09.21
Újvárosi
Hétvezér

Városi Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala tisztelettel hívja Önt és kedves hozzátartozóját
2011. augusztus 30-án (kedd) 14:00 órára
az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló
” II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” –
című, sajtótájékoztatóval egybekötött projekt zárórendezvényére.
Helyszín:
4243 Téglás, Úttörő u.15.
Beszédet mond:
Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató
A műsorban közreműködnek:
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény kis iskolásai

Kérjük a lakosságot, hogy segítse kollégáinkat az ingatlanra való
bejutásban és biztosítsa a vízóraakna hozzáférhetőségét!

Czibere Béla polgármester

Felhívjuk figyelmüket a 38/199. /IV.5./ Korm. rendelet 17.§(1)pontjára, mely
szerint „ a fogyasztó a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének
biztosításáról és tisztán tartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről
gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.”
Közreműködésüket köszönjük!
Plangár József körzeti vízmű főgépész

Figyelem!
Segélyek kifizetése
2011.08.31.-én (szerda) 09.30-12.00-ig.
Lakásfenntartási támogatás
2011.09.01. (csütörtök) 10.00.-12.00-ig.
Városellátó Szervezet munkatársai

Tájékoztatás áramszünetről
2011. augusztus 30-31-én, valamint szeptember 1-jén Téglás egyes
területein az áramszolgáltatás szünetelni fog.
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2011. augusztus 30-án és 31-én 8.00 órától várhatóan 15.30. óráig
Téglás település:
Kossuth u. 74-98. számig és a 71.sz. - 91. számig
Tóalj u. 2.sz.-12.számig és az 1. sz.-13. számig,
Nádas u. 4.sz.-8.számig, és a 15.sz.-25. számig
áramszünet lesz
2011. szeptember 1-jén 8.00 órától várhatóan 15.30 óráig
Téglás település
a Kossuth u. 61.-127. számig és a 70.sz-130. számig,
a Tóalj u. 2.sz.-12.számig és az 1. sz.-13. számig,
a Nádas u. 4.sz.-16. számig és a 15. sz-33. számig,
a Temető u. 1. sz.-3. számig, és a 2. sz.-26.számig,
a Hős u. 1.sz.-3.számig és a 2.sz.-8.számig,
az Ady E. u. 1.sz.-tól-21.számig és a 2.sz.-16-ig,
a Gábor Á. u. 1.sz-7 számig és a 2.sz-10.számig,
a Református templomnál és a közlekedési jelzőlámpánál
áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:

www.eon-tiszantul.com

Tájékoztatás fogorvos szabadságáról

Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a
lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2011. augusztus 31-én, szeptember 01-05-12-13-1415-16-20-21-22-én éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a lakosságot, hogy a fenti időpontban a lőtér területén
(08/1, 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.

A II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény szeretettel meghívja Önt
intézményünk tanévnyitó ünnepségére:
2011. augusztus 31. (szerda) 16:00 óra
Alsó tagozat ünnepélyes tanévnyitó
Helye: Fényes utcai iskola tornacsarnoka
2011. augusztus 31. (szerda) 17:00 óra
Felső tagozat ünnepélyes tanévnyitó
Helye: Fényes utcai iskola tornacsarnoka

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2011. augusztus 15-től szeptember 23-ig
Dr. Szilágyi Zsolt szabadságát tölti.
Helyettesíti Dr. Pétery Zoltán a saját rendelési idejében
Városi Könyvtár Híre
Eladó Könyvek!
Megrongálódott, leselejtezett könyveinkből
kiárusítást tartunk 100,-Ft/db áron, a készlet erejéig!
Városi Könyvtár munkatársai

Sport hírek

FELHÍVÁS
Labdarúgás
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a
2009 áprilisában nagy sikerrel megrendezésre kerülő
„Téglás a fotók tükrében” című tárlat folytatásaként

TÉGLÁS VSE-KABA Labdarúgó Bajnoki mérkőzés

Elkészült az óvodában az elválasztó kerítés, mely
biztonságos parkolást, és udvari játékot tesz lehetővé.

Belépő: 400 Ft. (felnőtt)
200 Ft (gyermek, nyugdíjas)

2011-ben ismét fotókiállítást szervez.
Az anyag összeállításában idén is a lakosság segítségét kérjük: várjuk a
családok, házaspárok esküvői (egyházi, polgári), ill. az e jeles

Köszönet érte a támogatóknak
és a kivitelezőnek
Majoros Lászlónak.

naphoz kapcsolódó eseményekről készült fotóit.
A fényképek beadási határideje: 2011. szeptember 30.
Városi Könyvtár munkatársai

2011. augusztus 28. (vasárnap) 16:30
Előtte ifjúsági mérkőzés 14:30

Szabó Mónika óvodavezető

Kézilabda
2011.08.21-én lezajlott a Téglás VSE– Nagykálló NKE felkészülési
mérkőzés, ahol Téglás csapata 31-20-es győzelmet aratott.
2011.08.28-án 14:00 órától Téglás VSE- Tiszalök
VSE mérkőzést tekinthetik meg az érdeklődők a
téglási sport pályán.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, szurkolót
városi csapataink mérkőzéseire!

VÁROSI HÍREK
Idén is sokan voltak kíváncsiak az államalapítás és
Szent István király tiszteletére rendezett városi
ünnepségre, melyre augusztus 18-án 18.00-tól
került
sor
a
Városi
Moziban.
Az Ezüst-alkony népdalkör István királyról szóló
énekekkel nyitotta meg az ünnepséget.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől
kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja
váltotta fel.
2011. januárjában közfoglalkoztatásra a Munkaügyi
Központ által településenként meghatározásra került
egy keretösszeg. Ez a keretösszeg Tégláson 2011. évben
45.800.000,-Ft lett, ami 39%-a a 2010.évi összegnek.
2010. évben összesen 330főt tudtunk foglalkoztatni,
főként 8 illetve 6 órás munkaszerződésekkel.

Czibere Béla polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy
István király uralkodása és államalapítása több mint 1100 éve ma
is példát mutat, tartást ad. István király egyik ma is aktuális
intelmével zárta ünnepi gondolatait:
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden
ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel,
csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a
gyűlölség.”

A tavalyi évtől eltérően idén 4 órás munkaszerződések
megkötésére ad lehetőséget a törvény, maximum
3 hónapos időtartamra.

Településünk egyházainak képviselői megáldották és
megszentelték az új kenyeret.

A műsor második felé ben a
lengyelországi Pulawyból érkezett Grzes
nevű néptáncsoport előadását csodálhatta
meg a közönség. A néptáncosok a 42.
debreceni virágkarnevál vendégfellépői
közé tartoznak.

EGYHÁZI HÍREK

Az év elején megállapított összeg alapján készült
tervezet szerint 2011-ben 223 fő részére lett volna
lehetőség 3 hónapos 4 órás munka biztosítására, július
31-ig 110 főre kaptunk lehetőséget a Munkaügyi
Központtól, hogy bevonjuk a közfoglalkoztatásba.

Az Önkormányzatnak a megváltozott feltételek miatt
már nincs lehetősége minden támogatásban részesülőt
bevonni a közfoglalkoztatásba, nem tudja mindenkinek
biztosítani a 30 napos munkaviszonyt.

Az év eleji megállapodásokkal ellentétben 2011. június
8-val zárolták a pályázatok beadását.
Augusztus elején nyílt újra lehetőség a pályázatok beadására, de a keretösszeget nagymértékben
csökkentették. A keretösszeg csökkentésének
következtében, augusztustól-decemberig már csak 48 fő
foglalkoztatására van lehetőségünk a tervezett
113 fő helyett.

Felhívjuk minden bérpótló juttatásban részesülő
figyelmét, hogy a lehetőségekhez képest keressék a
munkalehetőséget, törekedjenek 2011. december 31-ig a
minimum 30 napos munkaviszony teljesítésére, hogy
2012-ben ne legyen szükség ennek a hiányára való
tekintettel, a támogatás folyósításának megszüntetésére.

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
PIAC ÉTELBÁR

Adomány Gyűjtés
A Téglási Görög Katolikus Egyházközség szeretné felújítani a

Rendelés felvétel:
52/277-437, 06-30-336-03-93

így a teljes külső és belső renoválás, komoly költségekkel jár.
Támogatásért fordultunk a Magyar Köztársaság Kormányához, a bécsi

Rendezvényszervezés,
party szerviz

székhelyű Missio Katolikus Segélyszervezethez, a Hajdúdorogi Püspöki
ahonnan

támogatást

ígértek

és

kapunk

Ibolya Divatház, ahol az elegancia lakik

PIZZA és ebédszállítás

Kossuth u. 82 szám alatti parókiát, papi lakást. Az épület közel 200 m2

Hivatalhoz,

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szabályai alapján amennyiben a
bérpótló juttatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat
időpontját megelőző egy évben, a bérpótló juttatásra
való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap
időtartamban közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint háztartási munkát
folytatott, vagy munkaerő-piaci programban vett részt,
vagy az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra
meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van a bérpótló juttatás
folyósítását azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

TÁJÉKOZTATÓ a közfoglalkoztatás
rendszerének változásairól

Az államalapításra és Szent István királyra emlékeztek

4243 Téglás, Kossuth u. 50.
Tel.: 06-30-958-4748

is.

A felújítás megvalósulásához ezek a források nem elegendőek, mindenképpen szükséges a kedves hívek és a jó szándékú emberek áldozata is.
Ennek fényében hirdetünk adomány gyűjtést, amelyet a lehetőségeikhez

Com 2 Bt. a Mindig Tv hivatalos szervize

és a szívünkhöz mérten a templomban, a parókusnál (30/2899636) vagy
bankszámlán is felajánlhatnak:

06-20-928-5260

CIB Bank 10702071-65727658-51100005.

Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban

Nagylelkű segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük.
Isten áldja meg a jókedvű adakozót!
Urgyán Antal görög katolikus parókus

Nézzen tv-t Ön is havidíj nélkül!

•Kerti bútorok 20%

Részletekért érdeklődjön:

(műanyag székek, napozóágyak, hintaágyak stb.)

•Tanszerek, iskolakezdéshez szükséges eszközök 20%
(füzetek, tollak, ceruzák, gyurmák, stb.)

Római katolikus hírek

Com 2 Bt. 4243, Téglás, Malom u 2/a.
Tel: 52/583-035 e-mail: info@com-2.hu

Templomunk és környéke folyamatosan szépül híveink szorgos keze
nyomán. Halad a kerítés festése, és az ablakok, ajtók felújítása. Áldja
meg az Isten mindazokat, akik önzetlen szolgálatukkal hozzájárulnak

kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.

HP 625 laptop AKCIÓ
a COM2 -nél
88.900 Ft.

evilági értékeink megóvásához, ezáltal a lelki értékek gyarapításához!
Vasárnap 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor

Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

kezdődik a szentmise.
Juhász Imre plébános

SUDOKU

Tóalj Fesztivál
kedvét a hétvégén. A két naposra tervezett
program július 29-én, pénteken kora este vette
udvarán. Mulatós és party zene várta a

zenekedvelőket. Czibere Béla polgármester is kilátogatott a
fesztiválra, hogy egy pár mondat erejéig köszöntse a megjelenteket.
Az időjárás azonban az este további részében keresztülhúzta a
mulatni vágyók számításait, de így is sokan táncoltak és énekeltek a
pénteki fellépőkkel: a Slack-zenekarral, Bodnár Attilával és Molnár
Arankával, Székely Györggyel és Erdős Dórával, Szabó Miklóssal,
valamint

Czelder

Attilával.

Az

este

hangulatfelelőse

a

4-SSSS rádió műsorvezetője Pufi volt.
A július 30-ra tervezett programot, a szervezők a rendkívüli időjárási
helyzetre való tekintettel lemondták. Ez persze nem azt jelenti, hogy
zenei

fesztivál

nélkül

maradunk

ebben
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Az eső sem vette el a Tóalj Fesztiválra kilátogatók

kezdetét a Városi Mozi

1 5 9

az

A játék szabályai
A japán „su” szó jelentése „szám, számjegy”, a „doku”
szóé pedig „ egyedül”.
A játék neve is mutatja tehát, miről van szó: olyan számokról, amelyeknek egyedül kell állniuk.
A négyzetháló kilenc darab, egyenként 3*3-as tömbből áll.
A játék célja az, hogy a négyzethálót teljesen kitöltsük az
1 és 9 közötti számokkal, mégpedig úgy, hogy azok
• minden sorban,

• minden oszlopban és
• minden 3*3-as tömbben csupán

egyszer forduljanak elő.
A feladványok úgy vannak összeállítva, hogy mindig
csupán egy megoldás létezik. Ha akár csak egy számot is
elrontunk, a rejtvényt már nem lehet megoldani.
A megfejtéseket hiánytalanul kitöltve,
kivágva a Com 2 Bt., Téglás, Malom u 2/a alatti irodájába kérjük leadni, a megjelenést követő kedd 14:00-ig.

évben,

amint lehetséges bepótolják.

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: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik hetente 2100 példányban, Téglás város területén.
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A nyereményeket személyesen vehetik át az El Cabulo
Pizzériában (Téglás, Kossuth u 7.) minden nap 16:00-ig,
legkésőbb a megjelenést követő hét péntek 16:00-ig.
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Előző heti megfejtőnk:
Murvai Antal ( Téglás, Mátyás K. u. 14.)
Minden 10. helyes megfejtő, az El Cabulo pizzériából pizzát nyer.
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Megfejtő neve: …………………………………………………….. ………….. Telefonszáma: …………………………………………………………………..
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