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Önkormányzati tájékoztató

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat Felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára
„B” típus

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Felsőoktatási hallgatók számára
„A” típus

A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik

A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső-

a) a 2011/2012 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali vagy
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú érettségizettek;
és a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap azaz két egymást követő tanulmányi félév (2011/2012 tanév második, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

illetve a 2012/2013. tanév első féléve)

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó aláírva egy példányban kell benyújtani.
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva egy példányban kell
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
benyújtani.
Mindkét pályázathoz nyomtatvány és részletes felvilágosítás, 2011. október 17. napjától a Polgármesteri
Hivatal hatósági iroda 2. sz. szobájában Jaksi Judit főtanácsostól kérhető.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

Vatai Imréné címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Sport Hír

Felhívás

2011.10.15.
Helyszín: MONOSTORPÁLYI SPORTPÁLYA
15:00 Linedance Club - Country Táncműsora
15:15 Hosszúpályi Csillag Mazsorett Csoport Hosszúpályi Huncutkák
Mazsorett Csoport
15:30 WING TSUN Kung-Fu Bemutató /Széll Gábor Instruktor és
tanítványai/
15:45 Lufi Bohóc—Bűvész show TOMPETI és Barátai (gyerekeknek)
17:00 Rozmaring Néptánc Egyesület
17:25 CARMEN TSE Eastsidaz (táncshow)
17:35 LESZ DANCE Tánciskola show tánc
18:00 AcousteriA zenekar (Közreműködik Kádár Barbara )
19:15 Enyedi Sándor (Finger picking gitár műsor)
19:45 String of Rock & Roll zenekar
21:15 FolkFusion Band zenekar (Nyíregyháza)
22:30 BLUE HAWK zenekar
BELÉPŐ: 300 Ft./Fő
A rendezvény ideje alatt folyamatos lehetőség lesz:
Büfé, étel, házi sütemény, lovaglás, vattacukor, arcfestés,
csillám tetoválás.
A rendezvény bevétele teljes egészében Jázmin gyógyíttatására lesz
fordítva!
Az adományokat az Együtt Monostorpályi Jövőjéért
Közhasznú Egyesület számlaszámára lehet utalni.
Az Egyesület bankszámlaszáma: 60600015-11058090
Kérjük a megjegyzés rovatba feltüntetni:
„Tóth Jázminka részére”

További Információ: www.egyuttmonostorpalyiert.hu
KÖSZÖNJÜK a Támogatást és az Adományokat !!!
A szervezőség a műsorváltozás jogát fenntartja!

2011.Október 24-én
NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS lesz
a tanácsadóban.
A szűrésre jelentkezni lehet személyesen
minden hétköznap reggel 8-9 óráig,
Fényes út 16.szám alatti tanácsadóban,
illetve 06/52- 583-082-es telefonszámon.
A vizsgálatokhoz hozzák magukkal
TAJ kártyájukat!
Védőnői Szolgálat munkatársai

Kézilabda

Tovább menetel városunk női kézilabda csapata a 2011/2012-es bajnokságban. Sikeresen zárult a múlt hétvége számukra, mivel 2011.10.09-én Balkány
gárdája ellen 26-13-as győzelmet arattak, ezzel megszerezték a 2 pontot.
Eddig öt lejátszott mérkőzésből 4 győzelmet és 1 vereséget magukénak tudva, 8 pontja van a
Téglás VSE- nek. Így Fehérgyarmat után, aki szintén nyolc ponttal rendelkezik, városunk
csapata a gólarányok alapján a 2. helyen áll.
Még négy meccs vár a lányokra, amelyeket idegenben játszanak, 2011.10.13-án Nyíregyházi
FSE, 2011.10.29-én Tiszalök VSE, 2011.11.05-én Mátészalka MTK és végül 2011.11.13-án

SZAVAZON ÖN
IS A
KEDVENC
ÓVODÁJÁRA!

Demecser VKSE gárdái ellen.
Góllövők: Balkányi SE– Téglás VSE 13-26 (8-16)
Bacsinszki Rita: 7, Fóhn Zsanett: 6, Kiss Erika: 6, Faragó Anita: 5, Groska- Bőgős Henriett: 2.

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!

Sportolni vágyó lányok figyelem!!
Minden pénteken 16:30-17:30-ig a téglási kézilabdacsapat tagjai utánpótlás nevelés céljából
foglalkozásokat tartanak a Fényes utcai iskola sportcsarnokában.
Jelentkezni 10 éves kortól lehet. A foglalkozás ingyenes.
Megjelenés: tornacipő, tornanadrág, póló.
Érdeklődni: Karsai Katánál, 06-20-583-6464, vagy karsaikata@gmail.com.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Köszönjük!

Téglás VSE kézilabdacsapata

Visszavártuk az első osztályos volt óvodásainkat

Szüreti mulatság az Óvodában

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére a két

Szeptember 29-én rendezte meg óvodánk a Mihály napi szüreti mulatságot.

intézmény egy tanéven keresztül készíti a leendő első

Reggel korán az óvónők díszítették az udvart és a kerítést, hogy mire a

osztályosokat. Ennek a folyamatnak utolsó állomása,

gyerekek megérkeznek már a kellő hangulat fogadja őket.

amikor az első osztályosok visszalátogatnak az

Az udvari mulatság 9 órakor kezdődött. Szólt a zene, akinek kedve volt tánc-

óvodába, hogy kezdeti iskolai élményeikről beszámol-

ra perdülhetett. Voltak, akik boldogan vetették magukat a munkába.
Ügyes kezek morzsolták a tengerit,törték a diót,a napraforgó tányérjából
pedig botok segítségével verték ki a
magokat. Akik elfáradtak pihenés
közben zsíros kenyeret fogyaszthattak
különböző őszi gyümölcsökkel.

janak az óvó néniknek és a volt csoport társaknak.
Így az elmúlt héten 78 elballagott kisóvodás
osztotta meg örömét, a gyerekekkel,
felnőttekkel.
Természetesen az élménybeszámolók után a
várva-várt játék következett a megszokott
játszótársakkal, és játékokkal.

A délelőtt nagyon gyorsan elrepült.
A délutáni alvás biztosan jólesett
minden kis dolgos gyereknek.
Gránicz Lajosné
munkaközösség vezető

Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető-helyettes

EGYHÁZI HÍREK
A Református Egyház Hírei

Római katolikus hírek

Szeretettel tájékoztatom az óvodás, iskolás gyermekeket és a Szülőket,
hogy beindult az óvodai és az iskolai hitoktatás.
Az órákat a következő időpontokban tartjuk:
Óvoda:
Kicsik: kedd 10’00-10’30
Nagyok: kedd 10’30-11’00

Pénteken délután 5 órakor templomunkban megbeszélés lesz azoknak a fiataloknak, akik a „72 óra kompromisszum nélkül”
elnevezésű országos megmozdulásba be tudnak kapcsolódni. A megbeszélés után a hívekkel közösen elimádkozzuk a
Rózsafűzért.
A rózsafüzér megünneplésének története 1571. október 7-ig a keresztény seregek törökök feletti lepantói győzelmének

Alsó tagozat: Az órákat a 13-as tanteremben tartjuk.
1.
osztály: kedd 11’45-12’30
2.
osztály: csütörtök 12’40-13’25
3.
osztály: csütörtök 11’45-12’30
4.
osztály: kedd 12’40-13’25

napjáig nyúlik vissza. A tengeri győzelmet V. Pius pápa és a hívők az imádság hatékonyságának, és Szűz Mária segítségének
tulajdonította. Szent Domonkos ekkor szellemi és lelki fegyverként használja a szentolvasót: „A rózsafüzér szent kard.
Ez a kard nem üt sebeket, hanem inkább begyógyítja azokat. Ez a kard nem olt ki életeket, hanem inkább feltámaszt lelkeket
a bűn halálából. Vegyük kezünkbe ezt a szent kardot, a rózsafüzért és harcoljunk vele a lelkekért, a békéért, a szeretetért.”

Felső tagozat:
5. osztály: péntek 15’00 óra
6. osztály: péntek 14’00 óra
7. osztály: kedd 14’15 óra
8. osztály: szerda 15’00 óra
A felsős órákat a Lelkészi Hivatal (Kossuth u. 72.) melletti Hittanteremben tartjuk.

A Katolikus Egyház a megemlékezés jegyében egész október hónapban tartja a közös rózsafüzér imádságot.
A rózsafüzér imádkozása közben együtt kísérjük végig Máriát életútján. A közös ima összeköti a híveket, és
mindannyiunkért szól. II. János pápa mondta, hogy „A rózsafüzérben a Krisztus-misztériumról való elmélkedés sajátos
módszere az ismétlés, mely természetes módon segíti elő a titkokkal való azonosulást. Ha az imát felületesen végezzük, szárazzá válhat, de ha a szeretet kifejezésének tartjuk, nem fáradunk bele, hogy újra és újra visszatérjünk a szeretett személyhez.

Utólagos jelentkezésre is van lehetőség: óvodásoknál az óvónőnek
kell szólni, alsósok esetében a gyermek üzenő-füzetébe történő szülői
beíratással, felső tagozatban az órán való megjelenéssel.

Az Üdvözlégyek ismétlése közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa ővele és őrajta keresztül Jézusnak szól.”
Csütörtökön délután 5-kor, vasárnap délelőtt 9,30-kor kezdődik a szentmise.

Szeretettel várom a gyermekeket az órákra.
Molnár Csilla református lelkész

Juhász Imre plébános

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
ELADÓ!

Megemlékezés
„A temető csendje ad neked nyugalmat,
De a mi bánatunk örökre megmarad.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg közöttünk voltál mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk sohasem felejtünk.”

Ibolya Divatház, ahol az elegancia lakik

Bököny központjában 800 négyszögöl építési telekkel, 3 szobás,
nagy konyhás, felújított, műanyag nyílászárókkal és gázfűtéssel
ELADÓ!
Ár: 6,6 Millió forint
Érdeklődni: 06-60/8325-151
COM 2 Bt. Őszi
Internet akció!

Fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, Kiss János
halálának 4 éves évfordulójára.

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

Érdeklődjön Őszi Akciónk bővebb feltételeiről személyesen a
Téglás, Malom u 2/a alatti irodánkban, telefonon: 52/583-035 vagy
e-mailben az info@com-2.hu-n.

Különleges kedvezmények várják Önt a Membrán Üzletházban

Kedvezményes díjcsomagjaink:
1 Mb/s 1990 Ft*
2 Mb/s 2990 Ft *

Bánatos feleséged és családod.

Függönyök, sötétítők 20%
Pizsamák, hálóingek, köntösök 20%
Kerékpárok 20%
Kerámiák 30 %

*Az akciós díjcsomagok két éves hűség esetén vehetők igénybe.
Díjcsomag váltásra az új megrendelések illetve lejárt
hűségnyilatkozatok esetén van lehetőség.

Kegyeleti megemlékezését a 2011.10.20-ai, vagy
2011.10.28-ai újságban megjelentetjük akciós áron.
1000 Ft/ hirdetés/ alkalom.
Megemlékezését feladhatja személyesen: Com 2 Bt.
Téglás, Malom u. 2/a vagy elektronikus úton: info@com-2.hu
Lapzárta: 2011. 10.18. kedd 17 óra, vagy
2011.10.26. szerda 17 óra
Bankszámlaszám: 60600156-11012287

kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.

Szeretettel várjuk kedves ügyfeleinket.
COM 2 BT.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

ELADÓ!

PIAC ÉTELBÁR

Bocskaikert központjában felújított ház 65m2-es alapterület, szigetelt, gáz és vegyes tüzelés is van. 300 négyszögöl telekkel ELADÓ!
Érdeklődni:
06-30/8325-151; Tarcsi Lászlóné, Bocskaikert, Dienes J. u 20.

SUDOKU

9

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

3

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

06-20-928-5260

7
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90 Ft/ cserép
Több éves tapasztalat, megbízható szaktanácsadás
Ragyákné Danku Ágnes
Téglás, Dózsa Gy. u. 28/a
06/30-403-3006; 06-52/384-822

Álláslehetőség
Varrónőt és vasalónőt keresek
hosszú távra.
Érdeklődni:
06-70/ 947-0109-es telefonszámon.
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
Lapzárta: szerda 12 óra
Megjelenik hetente 2500 példányban,
Téglás város területén.

A feladványok úgy vannak összeállítva, hogy mindig
csupán egy megoldás létezik.
Ha akár csak egy számot is elrontunk, a rejtvényt már
nem lehet megoldani.
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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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Megfejtő neve ………………………………………………….. …………………Telefonszáma………………………………………………………………………….
Megfejtő lakcíme: …………………………………………………………………
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Előző heti nyerteseink:

Minden 10. helyes megfejtő, az El Cabulo pizzériából
pizzát nyer.
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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.
Barna János ( Mátyás K. u 1.)
Zováth Mihályné ( Szilágyi E. u 1.)
Istenes Andrásné ( Pozsár Gy. U 20.)
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minden oszlopban és
minden 3*3-as tömbben csupán egyszer forduljanak elő.
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minden sorban,

PIZZA és ebédszállítás
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