TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011. 36.hét 25. szám

Tisztelt Lakosság!

A jövedelemhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre került a
lakásfenntartás elismerhető költségének a háztartás összjövedelmének a 20,
Szeptember 1-jétől megváltoztak a lakásfenntartási támoilletve a 30 %-ához viszonyított arányának vizsgálata.
gatás megállapításának a feltételei.

Felhívás!!

III. Gulyás Fesztivál

A jövedelemszámítás alapja a jelenlegi egy főre jutó A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében
jövedelem helyett a háztartás egy fogyasztási egységre bevezetésre került a támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata.
jutó jövedelme lesz.
Vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni
A fogyasztási egység a háztartási tagjainak a háztartáson értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg az
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a háztartás első összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszonagykorú tagjának arányszáma 1,0, második nagykorú tagjának arányszáma rosát (855.000,-Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj
0,9, minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, az első és második mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft)
kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, minden további kiskorú meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül
tagjának arányszáma 0,7.
vagyonnak az az ingatlan amelyben az érintett személy életvitelszerűen
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztar- lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
tásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, és a háztartás A támogatást a polgármesteri hivatal 3. sz. irodájában lehet igényelni.
tagjai egyikének sincs vagyona.
Akiknek a részére a lakásfenntartási támogatás folyósítása folyamatban van,

2011. szeptember 10.
Helyszín : Városi Mozi udvara
Főzőverseny, kézműves udvar,
csikós bemutató, zene, tánc,
sztárfellépők, tűzijáték és
még sok-sok program
várja a vendégeket.

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, aki 62. életévét betöltötte, új igényt a megszűnést követően lehet benyújtani.
egyedül élő, háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250-260 % között van,
Czibere Béla polgármester
és nincs vagyona.

Szeretettel várunk mindenkit!!

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Őszi termékkiállítás

" Az Egészség érték „
2011. Július 16-án Tégláson , a sportpályán került megrendezésre az
"AKARD" Hajdúsági Nagycsaládosok által szervetett egészségnap.
Színes programokkal, vetélkedőkkel, szaktanácsadással várták az
érdeklődőket. Dietetikusi előadás, vércukor,RR,BMI mérés, kungfu
bemutató , torna, egészséges ételek, gyümölcsök-zöldség kóstoló és
finom ebéd tarkították a programot. Volt itt torna, amin mindenki
aktívan részt vett, miközben az üstben legényfogó leves főtt. Ugráló
vár, nagy családi vetélkedők tartották mozgásban a résztvevőket.
Egyesületünk 1 éves megalakulását is itt, 100 szeletes ünnepi tortával
ünnepeltük. Kiállítást láthattak az egyesületünk eddigi életéből és a
logó pályázat győztes rajza is kiválasztásra került. Ismét csodálatos,
tartalmas családi napot tölthettünk együtt.
Köszönet támogatóinknak:
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
- Sándor László
- Sallainé Nagy Zsuzsa
- Sigér Zsuzsa
- Özv. Rezes Sándorné
- Sifu Dané Csaba
- Kubinyi Alexandra és Rácz Erzsébet
- Pikóné Babos Gabriella
- II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és AMI
- Tóth Imre
- Zanócz Antalné
- Szegedi Család
Külön köszönet minden megjelent aktív tagunknak, akik nélkül nem
sikerült volna ez a nap.
Szilágyi Éva Andrea
Elnökségi tag

Városi Könyvtár- III. Téglási Gulyás Fesztivál

A téglási Bek Pál Kertbarátkör és a hajdúhadházi
Radnóczi Ferenc Kertbarátkör szeretettel várja az
érdeklődőket 2011.szeptember 09-én 17 órától
őszi termékkiállításának megnyitójára.
Helyszín:
Bárczay Anna Városi Óvoda Aulája
(Téglás Kossuth u 72/a)
A kiállítás megtekinthető szeptember 10-én szombaton
8-19 óráig, 11-én vasárnap 9-15 óráig.

A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szervezésében
2011. szeptember 10-én (szombat), de. 10 órától du. 18 óráig a
Kézműves Udvar gazdag kínálatával ismét várjuk kedves
vendégeinket!
Alkotásaival bemutatkozik:
Antalfyné Cseppentő Éva / tűzzománc készítő
Asztalos Ferenc / népi hangszer- és gyermekjáték készítő
„Csetneki Csipke-Kör” tagjainak alkotásai
Gálné Kovács Gyöngyi / gyöngyfűző népi iparművész

Fejszés Imre Elnök

Kádár Ferenc / vándorfotográfus
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola tanulóinak termékei
Motkó Géza / kosárfonó népi iparművész
Masits István / portréfestő
Nagy Lajos / gyertyaöntő
Nemesné Galánfi Anna / nemezkészítő
Orvos Józsefné / fazekas

Figyelem!

Radics László / mézeskalácsos népi iparművész

Segélyek pótkifizetésére kerül sor

Stiegelmayer Sándor / fafaragó mester

2011.09.14.-én (szerda) du. 13.00-14.30-ig

Szabóné Pénzeli Erzsébet / keramikus
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
(Téglás, Kossuth u. 61.sz. )

Városellátó Szervezet munkatársai

Városi Könyvár munkatársai

Sport hírek
X. Térségi meghívásos amatőr fogathajtó verseny

Immár tizedik alkalommal rendezték meg a Térségi meghívásos amatőr fogathajtó versenyt,
melynek a hagyományokhoz híven a téglási városi sportpálya adott otthont
2011. szeptember 4-én, vasárnap. Czibere Béla polgármester köszöntötte a versenyzőket és a
vendégeket. Köszöntőjében a fogathajtás múltját idézte fel, és jó versenyzést kívánt a
résztvevőknek. Pónifogatok akadályhajtásával indult a nap, majd a Hajdúsági Hagyományőrző
Lovasklub „Téglási kolostoros” elfogyasztására invitálta a vendégeket. A délután folyamán
kettesfogatok akadályhajtására került sor.
A Hajdúsági Hagyományőrző Lovasklub és Téglás Város Önkormányzat közös szervezésű
versenyén 33 fogat mérhette össze tudását 4 kategóriában.
Eredmények:

Egyes pónifogat:
1. Szabó Imre

Kettes pónifogatok felnőtt kategória:
1.
Hrotkó Roland
2.
Dobó Roland
3.
Szigeti György

Labdarúgás
TÉGLÁS VSE - BIHARKERESZTES VSE Labdarúgó Bajnoki mérkőzés
2011. Szeptember 11. (vasárnap) 15:30 órakor
Előtte ifjúsági mérkőzés 13:30 órakor
Belépő: 400 Ft. (felnőtt)
200 Ft (gyermek, nyugdíjas)
Minden sportbarátot szeretettel várunk!
Horgászat
A HAJDÚ H.E.
vezetősége értesíti horgászait, hogy 2011.évi őszi horgászversenyünket
2011. szeptember 25-én (vasárnap) rendezzük meg.
A verseny helye: Biri Kertalja horgásztó
A verseny ideje: 2011.09.25. vasárnap 06:00-tól
Kérjük az egyesületi tagjainkat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a versenyen,
hiszen értékes ajándékokat nyerhetnek.
A versenyre jelentkezni csak 2011-re érvényesített engedéllyel lehet!

Kettes fogatok:
1.
Domokos Sándor
2.
Szilágyi Ádám
3.
Gál Barnabás
4.
Deli László
5.
Papcsák András
6.
Békési István

Kettes pónifogatok ifjúsági kategória:
1.
ifj. Tóth János
2.
Komjáti Zoltán
3.
Domokos Zoltán

A nevezési díj: 1 000 Ft
A jelentkezési lapok leadása:
Gábor Sándor titkárnak Téglás, Dózsa Gy. U. 5/c Horgászbolt
Leadási határidő: 2011.09.20 (kedd)
Üdvözlettel: Fekete Sándor H.E elnök

Gábor Sándor H.E. titkár

Kézilabda

A női kézilabdacsapat 2011.09.04-ei mérkőzése az ellenfél, Silver Ball SE Mátészalka
csapatának bajnokságban való indulásának visszavonása miatt elmaradt.
A gárda soron következő mérkőzése Kölcsey DSE - Téglás VSE, amit 2011.09.10-én,
szombaton 11 órától, Nyíregyházán játszanak le a lányok.
Legközelebb hazai pályán a 2011. 09. 18-én vasárnap, 14 órától kezdődő
Téglás VSE - Nagykálló NKE mérkőzés lesz megtekinthető.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

EGYHÁZI HÍREK
Adomány Gyűjtés

ÓVODAI HÍREK
"Gyémántot csiszolnak a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok"

Római katolikus hírek

A Téglási Görög Katolikus Egyházközség

Jézus azzal kezdte nyilvános működését, hogy tanítványokat

szeretné felújítani a Kossuth u. 82 szám

gyűjtött maga köré. Mindig szeretettel hívja magához az

alatti parókiát, papi lakást. Az épület közel

embereket, a gyermekeket, még a bűnösöket is. Ő nemcsak

200 m2 így a teljes külső és belső renoválás,
komoly költségekkel jár.

Ennek tanúbizonyságaként a Bárczay Anna Városi Óvoda, mint tehetségpont 2011 év elején három tehetségműhelyében megindította az akkreditációs folyamatot. Tehetségműhelyek: zeneóvodai, vezetője:
Kiss – Dankó Katalin, pindur-pandur közlekedési, vezetője:
Sigérné Gerhardt Veronika, kézműves kuckó, vezetője: Tóth Imréné .
Az akkreditációs bizottságot Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a
MTT alelnöke, és Pappné Gyulai Katalin Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal oktatási osztályvezetője képviselte. A két neves
tehetséggondozással is foglalkozó szakember az óvodánkban 2011. tavaszán, személyesen győződött meg a tehetségsegítő munkánkról.

egyes választottakat akart Isten Országába összegyűjteni,
hanem mindenkit. Örömhíre minden emberhez szól.

Támogatásért fordultunk a Magyar Köztársaság Kormányához, a bécsi
székhelyű Missio Katolikus Segélyszervezethez, a Hajdúdorogi Püspöki

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott

Hivatalhoz,

vagyok

ahonnan

támogatást

ígértek

és

kapunk

is.

A felújítás megvalósulásához ezek a források nem elegendőek, mindenképpen szükséges a kedves hívek és a jó szándékú emberek áldozata is.

tanúskodik, hogy az Úr közösséget szeretne létrehozni a

Látogatásuk, valamint az írásbeli dokumentációk alapján intézményünk
2011. október 15-én Budapesten veheti át a Helyi Kiválóan Akkreditált
Tehetségpont elismerő címet, oklevelet.

követőiből. Ha szeretnénk, hogy Jézus jelen legyen közöttünk,

Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

közöttük”

(Mt

18,20).

Jézus

kijelentése

arról

akkor jöjjünk össze az Ő nevében, alkossunk közösséget
Ennek fényében hirdetünk adomány gyűjtést, amelyet a lehetőségeikhez
és a szívünkhöz mérten a templomban, a parókusnál (30/2899636) vagy
bankszámlán is felajánlhatnak:

egymással, amelynek Ő a középpontja.

A www.lurkovilag.hu oldalon a 'Szavazz az ovidra!' c. játék
keretein belül szavazz Te is kedvenc óvodádra, azaz a téglási
Bárczay Anna Városi Óvodára!!

SZEPTEMBER 11-én VASÁRNAP DÉLELŐTT 9,30-kor lesz

Téglási Görög Katolikus Egyházközség

a VENI SANCTE (TANÉVNYITÓ SZENTMISE), AMELYRE

CIB Bank 10702071-65727658-51100005.

MINDEN DIÁKOT, SZÜLŐT ÉS PEDAGÓGUST

Nagylelkű segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük.

SZERETETTTEL VÁRUNK!

A legtöbb szavazatot összegyűjtő három óvoda 55-55.000 Ft
értékben igényes játékcsomagot nyer.
Kérjük, e-mail címeik segítségével szavazzanak!

Isten áldja meg a jókedvű adakozót!

Juhász Imre plébános

Urgyán Antal görög katolikus parókus

VÁROSI HÍREK

SZAVAZON ÖN IS A KEDVENC ÓVODÁJÁRA!

Köszönjük!

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
PIAC ÉTELBÁR
PIZZA és ebédszállítás

Nőgyógyászati magánrendelés

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

Rendel:
Dr. Birinyi László egyetemi adjunktus, szülész-nőgyógyász szakorvos
Rendelési idő Kedd: 16.00-18.00-ig

Rendezvényszervezés,
party szerviz

Bejelentkezés: 30/9-458-215

HPV szűrés - méhnyak rák megelőzésére szolgáló szűrés
TÉGLÁSON

Com 2 Bt. a Mindig Tv hivatalos szervize

Szakterületek:
nőgyógyászati rákszűrés, vérzészavarok kezelése, csontritkulás,
vizeletcsepegés megoldása, fogamzásgátlás, meddőség, terhes gondozás

Nézzen tv-t Ön is havidíj nélkül!
Felhívás!!
III. Gulyás Fesztivál 2011. szeptember 10.
Helyszín : Városi Mozi udvara

Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban

Részletekért érdeklődjön:

•Kerti bútorok 20%
(műanyag székek, napozóágyak, hintaágyak stb.)

Com 2 Bt. 4243, Téglás, Malom u 2/a.

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

Tel: 52/583-035 e-mail: info@com-2.hu

Főzőverseny, kézműves udvar, csikós bemutató,
zene, tánc, sztárfellépők, tűzijáték és még soksok program várja a vendégeket.
Szeretettel várunk mindenkit!!
Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot,
hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2011. szeptember 12-13-14-15-16-20-21-22-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
riasztórendszer biztonságos működtetése
érdekében a lőtér elektromos hálózata
folyamatosan feszültség alá van helyezve.

kedvezménnyel kaphatók
üzletünkben.

Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!
06-20-928-5260
Plusz egy vicc
Helyezze el az alábbi szavakat, betűcsoportokat –öt kivételével- az ábrában!
Egy szót könnyítésül előre beírtunk. Az öt megmaradt szóból a következő
vicc csattanóját állíthatja össze:

Székely bácsi telefonál a rádió kívánságműsorába:

• Találtam egy pénztárcát, benne van fél millió forint és tíz

ezer euró– mondja a bácsi.
•Ez igen, gratulálok, a név nincs benne?
• De benne van egy névjegykártya, valami Kovács.
Na én……………………………………………….
(A vicc csattanóját a megmaradt szavakból állíthatja össze.)
A megfejtéseket hiánytalanul kitöltve,
kivágva a Com 2 Bt., Téglás, Malom u 2/a alatti irodájába
kérjük leadni, a megjelenést követő szerda 11:00-ig.
Előző heti nyerteseink:
Varga Péter Pálné ( Böszörményi u. 10/a)
Magyar Géza ( Dózsa Gy. U 5/B II. emelet 3.)
Balázs Norbert ( Báthori u. 3/a )
Minden 10. helyes megfejtő, az El Cabulo pizzériából pizzát nyer.

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.
KÉTBETŰSEK: BÁ, NO, ON, PŐ, RG, SD, TT, XA

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma
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

HÁROMBETŰSEK: ASA, ÁRT, EGY, EKE, ERA, GÁT, ILA, IPA, KAS, LEN, LIK, MIA, NOS, OND,
RÉG, SÜT, TÁL, TÁR, VÉT

HATBETŰSEK: AKADÁS, ALMÁSI, ARANKA, BIRSFA, ELŐJOG, GYATRA, KÉKLIK, LESÜLŐ,
LÓDING, NEMERE, ORSÓZÓ, PLATÁN, RAPORT, SZÁMOT, SZIGET, TARKÍT, VÉGETT
HÉTBETŰSEK: ATROPIN, CSÁKÁNY, KLINIKA, KÜLDENI, LÁTNOKI, SÁRCIPŐ, SOKASÁG

NÉGYBETŰSEK: ARAT, CSÜD, DARA, DINA, ELAD, ERES, GEIL, IPAR, KORA, NEKI, NYES,
ODOR, OPAK, RAGU, SZED, TATA, TÉLI, UGAR, VARR

NYOLCBETŰSEK: ELKOTYOG, FILOXÉRA, IRÁNYADÓ, LAPOGATÓ, PILLANAT, VEGYÍTÉS

ÖTBETŰSEK: AKELA, ANYAG, CSÁNK, CSOKI, DALOL, DRILL, ELLEN, GERLE, KAREL,
KIÜTŐ, KŐPOR, LEINT, NÉMET, ÓMAMA, ŐRLET, ROKON, TATÁR, TROLI

KILENCBETŰSEK: AKARATERŐ, ELCSEPEGŐ, JELLEMTAN, MUNKATÁRS, ODAGONDOL,
ODAKERGET, PEDÁLOZIK, RIADÓAUTÓ, SZERETNÉK

Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Megfejtő neve: …………………………………………………….. ………….. Telefonszáma: …………………………………………………………………..

Megjelenik hetente 2100 példányban, Téglás város területén.

Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………...

