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Tisztelt Lakosság!
Népszámlálás 2011
2011. október 1-31-ig terjedő időszakban, hazánkban 15. alkalommal történik minden
személyre és lakásra kiterjedő, átfogó adatszolgáltatás.
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik.
A törvény értelmében, a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló
állapot alapulvételével a természetes személyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást
(továbbiakban: népszámlálást) kell tartani.
A népszámlálási törvény alapján az adatszolgáltatás kötelező, kivéve: a nemzetiségre,
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket.
Az adatfelvétel név nélkül történik, az adatok igazolására okmányokat kérni nem szabad, és az
adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.
A település számlálókörzetekre van felosztva.
A népszámlálást számlálóbiztosok végzik, akik az erre való jogosultságukat sorszámmal és
névvel ellátott igazolvánnyal kötelesek igazolni.
Szeptember 27. és 31. közötti időszakban, a címek bejárása során, minden lakásba eljuttatnak
egy adatszolgáltató csomagot, ami 1 db lakáskérdőívből 1 db személyi kérdőívből,

és 1 db tájékoztatóból áll, amelyre felvezeti a saját nevét, az igazolványán található azonosítót
és az elérhetőségét.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módjai:
• Újdonság, hogy lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége
nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a
kérdőíveket (személyi és lakáskérdőív). Interneten október 1-16-ig van lehetőség
válaszadásra. (www.enepszamlalas.hu honlapon , a szeptember végén közölt
azonosítók és kódok alapján)
• Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja úgy is, hogy a kérdőíveket saját
maga tölti ki. Papír alapú önkitöltésre is október 1-16. között van lehetőség.
• Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az összeírás során a türelmével, és megértésével segítse a
számlálóbiztosok munkáját.

Téglás, 2011. szeptember 13.
V a t a i Imréné címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Az Estella hastánccsoport, valamint a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Iskola 10. osztályos tanulóit a DFDC,
és a Dirty Ladies váltotta fel. Ezután a Valcer Táncstúdió méltán tehetséges táncosai vették birtokba a
parkettet. A kora estig tartó programban a Hajdúhadházi Torzsás táncegyüttes és a Bárczay Anna Városi Óvoda
Immár harmadik alkalommal rendeztek Gulyás Fesztivált Tégláson. Ebben az évben is a Városi Mozi udvara
óvodás gyermekek szülei is bemutatkoztak egy-egy produkcióval.
szolgált helyszínéül a rendezvénynek, mely idén is rengeteg látogatót vonzott.
Nótaszó következett a „Margitai Borisszák” előadásában. Czelder Attila váltotta őket a színpadon, majd az este
Már kora reggel a főzőversenyre benevezett csapatok foglalták el sátraikat, hogy mire a zsűri megérkezik, minden
igazi hangulatát Liszter Sándor és a vadrózsák adta meg. A 20. Városnapi ünnepségen
étel elő legyen készítve.
a rossz idő miatt sajnos nem tudott fellépni, de a Gulyás Fesztiválon kárpótolta a
A gyerekeket óvodapedagógusok várták jobbnál jobb programokkal: kukorica labirintus, arcfestés, falfestés,
közönséget.
ügyességi játékok, és még sok-sok játékos feladat.
Balogh Sándor pedig gitártudományát csillogtatta meg műsorában.
A kézműves udvarban iparművészek alkotásait csodálhattuk és persze
Természetesen az egész napi programsorozatot lezáró tűzijáték sem maradt el,
vásárolhattuk meg. Masits István idén is portrét készített azokról, akik türelde előtte Bodnár Attila vándorzenész műsora szolgáltatta a talpalávalót.
mesen végigvárták, míg elkészül a kép. Kádár Ferenc vándorfotográfus jóvolA tűzijátékot követően aki még bírt táncolni Sándor László DJ retro-discojában
tából, egy fénykép erejéig bárki betyárnak, huszárnak, fagyisnak állhatott.
mulathatott egészen éjfélig.
Az AKARD Hajdúsági Nagycsaládosok Egyesülete és a Téglási
Családokért Közhasznú Egyesület Egészségsátorral és Jósdával készült a FeszA főzőverseny eredménye:
tiválra.
1.
II Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI: Babgulyás Rákóczi módra
Hagyománynak számít, hogy a Gulyás Fesztivál keretében lovasok, szüreti
2.
Bek Pál Kertbarátkör Egyesület: Igazi magyar gulyás
fogatok illetve old timer autók vonulnak végig a település utcáin, utolsó
3.
Csapd le Csabi! : Csülkös csókos babgulyás
állomásuk a Mozi udvara volt. A fogatok érkezése előtt csikósok bemutatóját
Különdíj:
láthattuk.
SPORT3- Marhagulyás gombával
Az ünnepi műsor délután 14.00-kor vette kezdetét, Czibere Béla polgármester köszöntötte a vendégeket.
Beszédében a Gulyás Fesztivál kezdetéről beszélt, arról a 3 évvel ezelőtti kezdeményezésről és ötletről, melynek JOBBIK: Sertésgulyás
köszönhetően harmadik alkalommal, változatlan népszerűséggel Gulyás Fesztiválon szórakozhat a lakosság.
Nagyerdei Betyárok: Vaddisznógulyás pirított dödölével
Még júniusban Téglás Város Önkormányzata és a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület Tiszta Virágos Városért Bordán Tibor és csapata: Libagulyás
elnevezéssel akciót hirdetett. A hivatalos eredményhirdetéssel, a legszebb kertek tulajdonosainak nevével egészen a
Jó palócok: Palócleves
Fesztivál napjáig vártak. Városunk legszebb kertje címét Kardos Zoltán nyerte.
A főzőverseny zsűrijének idén sem volt egyszerű dolga, 42 csapat ételét kellett bírálni, és kiválasztani a legjobbat. „Tiszta Virágos Városért”
Az Antal Árpád mesterszakács, Dánielfy Zsolt, debreceni színművész és Korompainé
1.
Kardos Zoltán
Új u .7.
Mocsnik Marianna etnográfus, múzeumpedagógusból álló zsűri olyan ételeket kóstolha2.
Kissné Bakó Katalin
Bek P. u. 15/a.
tott meg, mint például a borzgulyás, vagy éppen a kecskegulyás. A II. Rákóczi Ferenc
3.
Kissné Pór Ibolya
Dohányos u. 16.
Általános Iskola és AMI Babgulyás Rákóczi módra nevű ételük bizonyult a
Különdíj:
legízletesebbnek, az iskola ezen felül Tuncsik Péter által felajánlott vándor kupa boldog
Kárándi Imréné
Kossuth u. 39.
tulajdonosai is, igaz csak a következő Gulyás Fesztiválig.
Tillmann József
Úttörő u. 20.
Zene- tánc, show kavalkád következett jobbnál jobb fellépőkkel:
Kossuth u. 72/a
A Bárczay Anna Városi Óvoda napocska csoportja kezdte a fellépők sorát, az Ezüst – Bárczay Anna Városi Óvoda
Alkony Népdalkör, majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI alsó tagozatos II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. alsó tagozat
Fényes u. 2-8.
kisdiákjai következtek.
Lakótelep udvara
Dózsa Gy. u.2.
III. Gulyás Fesztivál

Képviselő-testületi ülés
Termékkiállítás és fesztiválozás a kertbarátoknál
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 14-én délelőtt 10.00- tól,

A téglási Kertbarátok ismét kitettek magukért. Szeptember 9-én a III. Gulyás Fesztivál előestéjén a Hajdúhadházi Radnóczi Ferenc Kertbarátkörrel közösen egy csodálatos, szemet-lelket gyönyörködtető zöldség-gyümölcs kiállítást hoztak létre, a nemrég átadott, a gyerekeknek minden igényt
kielégítő Bárczay Anna Városi Óvoda aulájában.
A kiállítást Czibere Béla Téglás Város polgármestere, Új Imre a
kertbarátok megyei szövetségének titkára és Fejszés Imre a
Bek Pál Kertbarátkör elnöke nyitották meg.
A kiállítás ideje alatt az óvodás és iskolás gyerekek megkóstolhatták a kiállítók finom gyümölcseit is. A másnap induló főzőversenyen a 42 induló csapat közül a zsűri a 2. helyezést ítélte a
Téglási Bek Pál Kertbarátkör szakácsainak a finom gulyásukért.

a Városháza Tanácstermében tartotta soron következő ülését.
Az első napirendi pontban polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
Elfogadták az önkormányzat és intézményei 2011. évi első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az
önkormányzat

a

működési

kiadásait

ebben

az

évben

Törvényi változások miatt módosult a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet.
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okirata is módosult.
Döntött a Képviselő-testület ÖNHIKI pályázat újbóli benyújtásáról. Első ütemben a pályázati
kérelmet elutasították. A pályázat újbóli benyújtása azért szükséges, mert a helyi önkormányzatok az önállóságuk

szekereket, melyekkel délben felvonulva a város utcáin hirdették a Gulyás

hangulatát.

kényszerült,

Módosult az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendelete.

általuk ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra.

A debreceni Old Timer Klub régi járművei is színesítették a felvonulás

csökkenteni

takarékosság került bevezetésre. Az önkormányzat és intézményei a takarékosság ellenére rendben működnek.

Mindeközben a szorgos kezek már díszítették a szüreti felvonuláshoz a

Fesztivált és a szüret kezdetét.

folyamatosan

és

működőképességük

védelme

érdekében

kiegészítő

támogatást

igényelhetnek

az

Jogszabályi változások miatt módosult az önállóan működő és gazdálkodó Városellátó Szervezet, valamint
az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozása.
A különfélék keretében módosult az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. Önkormányzatunk
is tagja a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulatnak. A társulat legutóbbi közgyűlésén új tisztségviselőket

Hajdúhadház mellett a Hajdúdorogi és a Hajdúböszörményi kertbarátok szekerei is

választott. Ahhoz, hogy önkormányzatunk is képviseltetve legyen a társulatban, módosítani kellett az Szerve-

felvonultak. Több, mint 50 fővel vettek részt a III. Téglási Gulyás Fesztiválon.

zeti és Működési Szabályzatot.

Fejszés Imre a Bek Pál Kertbarátkör elnöke

A módosítás állandó jelleggel hatalmazza fel a polgármestert a társaság működésében való részvételre.

EGYHÁZI HÍREK
Római katolikus hírek

Adomány Gyűjtés
A Téglási Görög Katolikus Egyházközség
szeretné felújítani a Kossuth u. 82 szám alatti
parókiát, papi lakást. Az épület közel 200 m2
így a teljes külső és belső renoválás, komoly
költségekkel jár.
Támogatásért fordultunk a Magyar Köztársaság Kormányához, a bécsi
székhelyű Missio Katolikus Segélyszervezethez, a Hajdúdorogi Püspöki
Hivatalhoz,

ahonnan

támogatást

ígértek

ISKOLAI HÍR

és

kapunk

is.

A felújítás megvalósulásához ezek a források nem elegendőek, mindenkép-

Rajzverseny- Fulnek

Múlt vasárnap a tanévnyitó szentmisében kértük Isten áldását erre a
tanévre is. Az iskolai hitoktatást elkezdtük.
Hittanórák időpontja az iskolákban:
1. osztály: hétfő fél 1
2. osztály: hétfő háromnegyed 12
3. osztály: kedd háromnegyed 12
4. osztály: kedd fél 1.
5-6 osztály: csütörtök 2 óra
7-8 osztály: csütörtök 3 óra
9-10 osztály: szombat délután 3 órakor a templom különtermében.
Még van lehetőség időpont-módosításra, ha bármilyen más programmal
ütközne egy hittanóra. Kérjük az érintetteket, jelezzék a számukra
megfelelő időpontot! Szeretettel várjuk a gyermekeket! "Hagyjátok a
gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz
ilyeneké a mennyek országa!" - mondja Jézus Mt 19,14.

A Csehországban /Fulnek/ meghirdetett rajz és irodalmi
pályázaton eredményesen szerepeltek iskolánk tanulói.
A rajzversenyen Czéh Hanna 1. helyezést ért el,oklevelet
kapott Drimba Angéla és Gábor Zsuzsa.
Az irodalom pályázaton Chebli Yamina fogalmazását
jutalmazták oklevéllel.
Gratulálunk!
Czéh Hanna, Chebli Yamina, Drimba Angéla és Gábor Zsuzsa.

pen szükséges a kedves hívek és a jó szándékú emberek áldozata is.
Ennek fényében hirdetünk adomány gyűjtést, amelyet a lehetőségeikhez és

Megköszönjük híveinknek adományaikat és egyházadó befizetésüket,
amellyel templomunk és plébániánk működtetését tudjuk biztosítani.
Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

a szívünkhöz mérten a templomban, a parókusnál (30/2899636) vagy bankOktóber 1. és 31. között népszámlálás lesz Hazánkban. A népszámlálás
során a lakosság vallási hovatartozását is feltérképezik.
Kérjük a katolikus híveket, vallják meg az Egyházhoz való tartozásukat,
így válaszadásukkal járuljanak hozzá, hogy a Magyarországról nyert
kép minél teljesebb legyen. Tudjuk, hogy Szent István király a Boldogságos Szűz Máriának adta hazánkat, tehát Mária Országa vagyunk.
Maradjunk is méltók erre a kitüntetett szerepünkre!

számlán is felajánlhatnak:
Téglási Görög Katolikus Egyházközség
CIB Bank 10702071-65727658-51100005.
Nagylelkű segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük.

Csütörtökön délután 5-kor, vasárnap délelőtt 9,30-kor kezdődik a
szentmise.
Juhász Imre plébános

Isten áldja meg a jókedvű adakozót!
Urgyán Antal görög katolikus parókus

VÁROSI HÍREK
FELHÍVÁS
A Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény a 2009 áprilisában nagy sikerrel megrendezésre kerülő „Téglás a
fotók tükrében” című tárlat folytatásaként 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 naphoz kapcsolódó eseményekről készült fotóit.
A fényképek beadási határideje: 2011. szeptember 30.
A Városi Könyvtár munkatársai

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás

REKLÁM ÉS HIRDETÉS

Az mi Urunk jóvoltából, e napon rendezék meg újfent,
mindön íjász méltó megmérettetésére, dicsőség és hírnév szerzésére,
Nagy múltú népünk, harcosinak örök dicsőségére,
ifjú-kezdők tanulságára, érdeklődők bámész kedvének kielégítésére:
AZ HARMADIK: ÍJÁSZ HARCI JÁTÉKOK

Ibolya Divatház, ahol az elegancia lakik

4243 Téglás, Kossuth u. 50.
Tel.: 06-30-958-4748
Ez neves esemény szervezői, a Kelöti Gyepű harcosinak méltó képviselői,
a Sólyomfészek íjászainak baráti szövetsége.

Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban
•Kerti bútorok 20%
(műanyag székek, napozóágyak, hintaágyak stb.)

Támogatója eszménknek és rendezvényünknek:
TÉGLÁS város vezötése, címöres Jegyzője és fő Polgáros mestere.
A versengés nevös helyszíne :
Dégenfeld kastélykertje
Nem szólunk nagy szót többet, hanem inkább ezönnel, meghívunk titeket,
kicsiket és nagyokat, fiatalt és öreget, nevezőt és nézelődőt,
gyertök el és nézzétek mög, remekbe szabott viseletinket, íjainkat
fokosinkat, évezredes hagyományink hű terjesztőit, rég volt harcos
nemzetünk hírének őrzőit – korunk bátor fiait és leányait!

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

kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.

hegesztő képesítéssel rendelkező munkavállalókat
Remegjen a hangotok, dobogjon a szívetek, libabőr futkosson rajtatok,
Érezzétek végre, magyarok vagytok!

keres H E G E S Z T Ő munkakörbe,

Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezés: személyesen, a cég telephelyén, Tégláson (humánpolitika).

Részleteket a Téglás Városi Képes Újság következő számában, illetve
hamarosan a www.keletigyepu.hu weboldalon olvashattok.

Tel.: 52/582-804.

SZAVAZON ÖN IS A KEDVENC
ÓVODÁJÁRA!

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

Sport Hír
Kézilabda
2011.09.18-án 14:00 órától Téglás VSE– Nagykálló NKE
női kézilabda bajnoki mérkőzés tekinthető meg.
Jöjjön és szurkoljon Ön is Városunk kézilabdacsapatának.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik hetente 2100 példányban, Téglás város területén.

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:
Két katona nagy ládát cipel a falu végén.
Odamegy hozzájuk egy asszon és megkérdezi tőlük:
• Mi van ebben a ládában?
• Az hadititok.
• De azért látom, hogy jó nehéz lehet.
• ……………………………………………………………………
(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:
Dudásné Vass Zsuzsanna ( Kossuth u. 56 III/8.)
Kiss – Tóth Erika ( Városháza u. 29.)
Patai János ( Dózsa Gy. U. 67.)
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.
Megfejtő neve: …………………………………………………….. ……………………
Telefonszáma: …………………………………………………………………………...
Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………..

KÉTBETŰSEK:
AE, BO, CE, EÁ, EE, EI, EZ, ÉG, IA, ID, IT, LU, NC, OS, ÓZ, RÁ, SE,UE

HÉTBETŰSEK:
ELSIMUL, KATTANÓ, METANOL, REPETÁL, SALAKOS, TELIVÉR

HÁROMBETŰSEK:
AMT, AUL, GEK, GEO, HÁT, ION, LÉG, ODA, ŐRI, RÁG, RES, SIC, TAO, TEA, THE, TIN, UTE, VAN,
ZOK, ZTE, ZUG

NYOLCBETŰSEK:
ACÉLRUGÓ, CSAPDOSÓ, MEGHARAP, MEGŐRZÉS, RÁENGEDŐ, SALÉTROM, TELESZÓR,
ZAVARGÁS

NÉGYBETŰSEK:
ÁMDE, BEKŐ, EERO, ELÉL, ELIA, EMEL, ERAT, EREZ, EURO, IGLÓ, IHOS, INCE, IRAK, LAON,
MERT, MERU, ÓDON, ÓLÁB, ÓRÁS, ŐRIZ, RÁLŐ, SZÁR, SZEL, SZEM, SZÓL, TELE

KILENCBETŰSEK:
BÉCSI ERDŐ, ECETESEDŐ, RAKÉTÁVAL

ÖTBETŰSEK:
ADANA, ARÉNA, ARGON, ARION, ÉHEZŐ, IRODA, LÉCEZ, MAKOG, REUMA, SEREG, SZESZ,
TETŐZ, UDINE, ZSIRA

TÍZBETŰSEK:
REGENERÁLÓ, UNIVERZÁLÉ

HATBETŰSEK:
AGATHA, ELEMEZ, KAKUKK, LIGETI, MÁLNÁS, PERSZE, RONALD, STRAUB, TAKARÓ

TIZENEGY BETŰSEK:
BENCZE ILONA, CSEREMISZEK

