TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011. 38.hét 27. szám
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen

Támogató szolgáltatás

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Bocskaikert község,
Hajdúhadház város és Téglás város közigazgatási területén a szociális igazgatásról,
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. §-ában, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM számú rendelet 39/A. §-ában
meghatározott „támogató szolgáltatás” szociális alapszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos feladatokat látja el. A támogató szolgáltatás pályázat útján valósult
meg az előző 3 éves ciklusban is. Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás tovább működjön a következő években,
a Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulásnak újra pályáznia kell. Téglás Város
Önkormányzatának, mint a társulás tagjának hozzájárulása szükséges a pályázat benyújtásához.
Ezért önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2011. augusztus 23-i ülésén úgy határozott, hogy
hozzájárul a „Támogató szolgáltatás a közösségi ellátások, alacsonyküszöbű szolgáltatás, utcai szociális munka és krízisközpontot működtető szolgáltatók befogadása és állami támogatása” elnevezésű
pályázat keretében a Támogató szolgáltatás 2012 január 01 és 2014. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó finanszírozására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott pályázathoz.
A támogató szolgáltatás olyan gondozási forma, amely biztosítja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást

a ) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális
ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak
erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez
igazodóan,
g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a
közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek
biztosítása,
h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének,
igénybevételének elősegítése.

A támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatást Bocskaikert községben, Hajdúhadház városban és
Téglás városban a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ biztosítja
Nyertes pályázat esetén a támogatási szolgáltatás a következő 3 évben folyamatosan tovább működne, az
ezzel járó költségek finanszírozása is a pályázat keretében valósulna meg.
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
ŐSZI LOMTALANÍTÁS
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. értesíti a

Íjász harci játékok / hagyományőrző íjászverseny/
Téglás
2011. október 01.

Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. október 15-én,

Helyszín: Dégenfeld Kastélykert, Téglás Úttörő utca

szombaton „őszi lomtalanítási akció”
lesz Téglás város egész területén.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot
– veszélyes hulladék kivételével – legkésőbb reggel 6 óráig
helyezzék ki a szokásos helyre.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, - melyeknek tömege darabonként
nem haladhatja meg a 30 kg-ot - helyezzék a gyűjtőedény mellé.
A kisméretű tárgyakat, ruhaneműt, rongyot, falevelet, valamint egyéb
kommunális és kerti hulladékot helyezzék a gyűjtőedénybe, vagy
műanyag zsákba összegyűjtve tegyék azt is a gyűjtőedény mellé.
Bontatlan elektromos berendezések, melyekben fém alkatrészek is
vannak (pl.: hűtőgépek, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók,
mikrohullámú

sütők,

televíziók,

számítógépek,

monitorok…stb.)

a Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telepen térítésmentesen
elhelyezhetők a lomtalanítás napján vagy munkanapokon 8-16 óráig.
(Telefon.:52/710-613)

Nevezés: 8.30-tól
Verseny kezdés: 10.00 órától

2011 évre érvényes Keleti Gyepű tagsági kártya felmutatásával a
Nevezni nomád típusú íjakkal és hagyományos angol botíjjal,
nevezési díjból 500 Ft kedvezmény jár.
valamint favesszőkkel lehet.
A versenyre hagyományőrző ruha viselését várjuk
Minimális vesszőszám: hat!
(de nem kötelezzük) a versenyzőktől!
A verseny célja íjászok tudásának megmérettetése lehetőség szerint
minél változatosabb körülmények között.
Díjazás:
Tervezett program:
Szabóné Pénzeli Erzsébet keramikus mestermunkái, kupák és
8.30 - tól fegyvermustra és nevezés.
érmek! Oklevelek.
10.00 - tól versenykezdés
14.00 -15.00 között középkori lovagi bajvívás és bemutató
További információk:
15.00 körül ebéd
Messzebről érkezők a tavalyihoz hasonló ingyenes szálláshelyet kap16.00-17.00 között eredményhirdetés
hatnak, ha előző nap érkeznek. Szállásigényt kéretik előre jelezni!
Egész nap kézművesek vására. /Versenyre minden portékáját áruba
bocsátó kézművest szívesen látunk, előzetes egyeztetés után.
Helypénz megfizetését nem várjuk el./
Nézelődők a kijelölt útvonalon haladva elégíthetik ki kíváncsiságukat.
Ebédjegyet nevezéskor 600 Ft ellenében válthatnak a résztvevők.
A helyszínen büfé üzemel!
Megszívlelendő tudnivalók:
- Tájékozódni a kihelyezett pályatérkép segítségével lehet!
- A kihelyezett célokra versenyen kívül rálőni, gyakorolni tilos!
- Szemetelni csak a kihelyezett szemetes zsákokba illendő!
- WC található a kastély hátánál!
- Nevezők és vásárosok részére parkoló a kijelölt helyen a
kastélykertben.

Népszámlálás 2011
Mint már arról tájékoztattuk Önöket, 2011. október 1-31-ig
terjedő időszakban, hazánkban 15. alkalommal történik
minden
személyre
és
lakásra
kiterjedő,
átfogó
adatszolgáltatás.
Településünkön az alábbi számlálóbiztosok végzik a népszámlálást:
1.Görög-Mátyás Edit
2.Haranginé Kovács Edit
3.Jaksi Judit
4.Karapné Buzás Katalin
5.Kenyeres László
6.Major Erika
7.Mártonné Báji Gyöngyi
8.Nagy-Perényi Tímea
9.Pánya Miklósné
10.Pelles-Papp Zita
11.Sándor Andrea
12.Sipos Imre
13.Sőrésné Oláh Ágnes
14.Szarka Gyula
15.Tardi Éva
16.Tóth Anna
17.Tömöri Enikő
18.Varga Lászlóné
19.Zsarnóczayné Kubinyi Éva Katalin

Kategóriák/Nevezési díjak
Tiszteletre méltó (50+) 2000 Ft
Felnőtt (18-50 évig) 2000 Ft
Ifjúsági (14-18 évig) 1500 Ft
Serdülő (12-14 évig) 1000 Ft
Gyermek(10-12 évig) 1000 Ft
Mini(7-10 évig) ingyenes
Mazsola (7 éves korig) ingyenes

A számlálóbiztosok, a népszámlálásra
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.
A részletes listát (utcák szerinti beosztást)
megtalálják a www. teglas.hu internetes
oldalon.

Előnevezés:
Ködöböcz Zoltán: 30/471-6842
Szervezők:
Információ: Gerhardt Róbert: 20/362-7169
Ebéd: Ács Tiborné: 30/338-0501
Egyéb: Bakó András: 20/362-1006
További részletek: www.keletigyepu.hu

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Sport hír
Kézilabda
Téglás VSE – Nagykálló NKE 28-10
2011. 09.18-án 14 órakor kezdődött a második tétmérkőzése a téglási
kézilabdacsapatnak, amelynek helyszíne a téglási sporttelep
kézilabdapályája volt.
A már jól ismert Nagykálló csapata ellen játszottak a lányok a 2 pontért.
A meccs lefújása után, 28-10-es végeredményt beállítva, városunk csapata meg is szerezte
első győzelmét, így a várt 2 pontot.
Góllövők:
Fóhn Zsanett: 12, Bacsinszki Rita: 5, Kelemen Tímea: 3, Bereczki Barbara:3,
Barta Enikő:2, Kiss Erika:2, Faragó Anita: 1
Nagyszerű kapusteljesítménnyel és kemény védekezéssel sikerült az ellenfelet legyőzniük.
A gárda megérdemelten zsebelte be a két pontot, és lelkesen készülnek a hétvégén
(09.24. 14 óra) játszandó mérkőzésre, amit Kisvárda csapata ellen vívnak.
Szükségük lesz a győzelemre, mivel a csapat tagjai szeretnének javítani a tavalyi
statisztikán, szeretnék a lehető legtöbb győzelmet magukénak tudni, hogy a tabella minél
magasabb fokán végezhessenek a tavaszi forduló után.
Legközelebbi és egyben az utolsó hazai meccsét 2011.10.02-án (vasárnap) 14 órai kezdéssel
játsszák a lányok a fehérgyarmati gárda ellen.
Jöjjön és szurkoljon Ön is Városunk kézilabdacsapatának!

EGYHÁZI HÍR

ISKOLAI HÍREK

Római katolikus hírek
Október 1-jén Nagymaroson ifjúsági találkozó lesz,
melyre autóbuszt tervezünk indítani.

A 2011. szeptember 10-én megrendezett 3. Gulyás-fesztiválon intézményünk is

Ovisok, elsősök, 2-6, 7-8, 9-10. osztály és a nagyoknak

részt vett Varga Miklós pedagógus vezetésével.

külön programok.

A csapat babgulyást főzött Rákóczi-módra. Nagyszerű hangulatban telt ez a nap.

Részvételi költség: 3000 Ft (felnőtt), 1500 Ft (diák).

A pedagógusok sátrához folyamatosan ellátogattak szülők, partnerek, tanulók.

Bővebb információ: www.nagymaros.katolikus.hu

A 14 órakor kezdődő eredményhirdetésen közösen örülhettünk, hiszen az
iskolánk csapata által készített étel nyerte el a fődíjat.

Érdeklődni lehet:
Nagy Lászlóné hitoktatónál.: 06-30-579-6466
Október 2-án délután 3 órakor Újfehértón, a plébánia-

Kirándulási lehetőség

Mélyföldtől a Felföldig utazás indulási időpontja: 2012. március 23.

templom búcsúján az ezüstmisés Felföldi László püspöki

Ára:

helynök atya lesz a főcelebráns.

Mobil home-okban 104.800.- Ft + 60 GBP fakultatív programok/

Mindenkit szeretettel várunk!

Felnőtt felár: 7000.- Ft

Vasárnap 9:30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik
a szentmise.
Juhász Imre plébános

Az utazást a Student Lines Diákutazási Iroda szervezi.
Kísérők: Szilágyiné Bodnár Erzsébet, Dr. Kecskés Lajosné

VÁROSI HÍREK

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Járművezetői tanfolyam indul

FELHÍVÁS

A Sógor Autós Iskolánál (Téglás, Pozsár Gy. U. 36.)

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

Első megbeszélés: 2011.10.04. 17 óra

06-20-928-5260

Tanfolyam kezdése: 2011.10.06. 17 óra

Com 2 Bt. a Mindig Tv hivatalos szervize
EXTRA 60 000 Ft kedvezmény!!!
Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

Nézzen tv-t Ön is havidíj nélkül!

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

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

Tanszerek, iskolakezdéshez szükséges eszközök 20%
(füzetek, tollak, ceruzák, gyurmák, stb.)
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás

PIAC ÉTELBÁR

kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.

PIZZA és ebédszállítás

hegesztő képesítéssel rendelkező munkavállalókat

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

keres H E G E S Z T Ő munkakörbe,
azonnali munkakezdéssel.

Rendezvényszervezés,
party szerviz

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

Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

Tel.: 52/582-804.

Segélyek kifizetése:
2011.október 04.-én (kedd)
09.30.-12.00.-ig.
Lakásfenntartási támogatás kifizetése:
2011.október 05.-én (szerda)
10.00.-12.00.-ig.

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:
Az állatbarátnak ismert embert egy napon horgászni látják. Egy járókelő odamegy
hozzá és megkérdi.
Hogy lehet az hogy állatvédő létére a halak életére tör?
Nagyon vigyázok, hogy mindig hamarabb vágjak be.
És ha mégis fennakad a horgán egy hal?
………………………………………………………………………………………..
(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:
Verdes János (Dózsa Gy. U 67.)
Csécsi Mária (Pozsár Gy. U 9.)

Tájékoztatás gyermekorvos
szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2011. szeptember 30-án, pénteken
Dr. Gál Róza szabadságon lesz.
Helyettesíti
Dr. Gál Zsuzsa az alábbi rendelési időben.
Rendelési idő:
13.30-16.30-ig
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 2500 példányban, Téglás város területén.

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:
AL, AV, BI, EI, EG, ER, HI, KA, LE, RE, RL, TN

HATBETŰSEK:
ANILIN, CSEMPE, DAKOTA, EKEVAS, ELEMEL, IRIBAR, KALÁKA, KAMARA,
KEREKI, KIZÁRT, NÉLKÜL, ZAGYVA

HÁROMBETŰSEK:
ALA, ALM, AVE, EAR, EKA, IBN, KAT, LAR, MUS, OLE, ORO, RAE, RAT, REP, RTG,
SOR, TÉT, TRÁ, UGO, UNÓ

HÉTBETŰSEK:
ANTENNA, ELTAKAR, KATALIN, MASAMÓD, ÓRARUGÓ, SANITAS, SZUHUMI,
TELEPES

NÉGYBETŰSEK:
AIDA, AIDE, ALEA, ALIA, APAD, ÁMDE, CILI, DEÁK, DRIN, ELAD, ERES, GIDA,
GIRO, IRAK, KACS, KOMA, MALA, NAGY, ODÁZ, OMAR, ORCA, PALA, RIAN, SETE,
STAN, TEAK, TORY, ULTI
ÖTBETŰSEK:
AMARA, ARATÓ, DALOL, DARAB, DIÓSD, DOLOG, GRATA, HOROG, KÁMEA,
KELEN, KIBÍR, MERED, MIÉRT, NOVAI, ODALE, PORTA, RÓMER, TZARA

NYOLCBETŰSEK:
ALAPALAK, ARANYKOR, ELRETTEN, ELVAKULÓ
KILENCBETŰSEK:
HORGÁSZOM, IDEOLÓGIA, INTONÁLÁS, RADIKÁLIS, TRADE MARK
TÍZBETŰSEK:
LOMTALANÍT, PRÓBATEREM

