TÉGLÁS VÁROSI
KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. december 22-én (csütörtök) de. 10,30 órakor
a Városháza Tanácstermében tartja soron következő ülését.

KÉPES ÚJSÁG
2011. 51.hét 39. szám

6.Rendelet-tervezet az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési
rendeletének módosításáról.
Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

Napirendi pontok:
1.Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 7.Rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő:
Vatai Imréné címzetes főjegyző
Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi: Egészségügyi-, Szociális-, és Foglalkoztatási Bizottság
2.A városi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról
8.Előterjesztés a házi segítségnyújtással kapcsolatos ellátási szerződés megköszóló rendelet megalkotása
tésére vonatkozó kérelemről
Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi:
Előzetesen véleményezi:
Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság
az Egészségügyi-, Szociális és Foglalkoztatási Bizottság
3.Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülésterve
9.Előterjesztés a ”Települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszerek
Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
továbbfejlesztése” című pályázatról.
Előzetesen véleményezi: az Ügyrendi Bizottság
4.Előterjesztés a hulladékszállítás közszolgáltatási díjának emeléséről és a
rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi:
Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Téglási Lakosok!
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Áldott, Békés KarácsonyiÜnnepeket és Boldog Új Évet
kíván a település minden lakosának!

Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi:
Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Téglásiak!
A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a
magunk nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk a
városban élő valamennyi lakosnak!

10. K ü l ö n f é l é k
Zárt ülésen:
1.Kulturális és Művészeti díj adományozása
5.Rendelet-tervezet a viziközművekből biztosított szolgáltatások díjainak meg- Előzetesen tárgyalja:
állapításáról szóló rendelet módosításáról
Művelődési,Oktatási,Sport,Közrend-és Közbizt. Bizottság
Előterjesztő:
Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Vatai Imréné címzetes főjegyző

Czibere Béla
Vatai Imréné

polgármester
címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Karácsonyi ünnepség az óvodában

A Bárczay Anna Városi Óvoda A „Támogatjuk a családot” Program
keretében, a Dr. Oetker országos Rajzpályázatára benevezett az óvodások
rajzaival. A rajzversenyen beküldött munkák a www.tamogatjukacsaladot.hu
oldal Galériájában kerülnek kiállításra, ahol regisztrációt követően minden nap
egyszer lehet szavazni 2012. január 15-ig.
Kérjük a szülőket, hogy szavazataikkal támogassák az óvodát, illetve a
gyerekek munkáit, hiszen a közönségdíj bruttó: 1.000.000 Ft.
Szavazataikat előre is köszöni az óvoda nevelőtestülete

Óvodai hír
December 27-től 2012. január 02.zárva lesz az óvoda.
Nyitás 2012. január 03-án, kedden lesz.
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
felnőtt- és gyermekközössége nevében
békés, boldog karácsonyt és sikerekben
Hadházi Péter 2.a osztályos
tanuló munkája

Családias keretek között tartottak Adventi
megemlékezést a Bárczay Anna Városi
Óvoda óvodásai és óvodapedagógusai a hét
első
napján
az
óvodában.
A feldíszített, mécsesekkel megvilágított
aulában,
a
gyerekek
két
csoportban
tekintették
meg
pajtásaik műsorát. A zenéről „Miki bácsi” gondoskodott, aki közös karácsonyi daléneklésébe is bevonta a gyerekeket és a felnőtteket.
A gyerekek és pedagógusaik változatos érdeklődési köréről
tanúskodott az a repertoár, ami elénk tárult.
A fellépők a következők:
Páli Andrea és Karakas István - vers (Szivárvány csoport)
Micimackó csoport – Betlehemi műsor
Kisvakond csoport- Karácsonyi tánc
Csicsergő csoport- A kis fenyő (mesejáték)
Pillangó csoport – Magyar tánc
Az elhangzott műsorszámok mindegyike színvonalas és hangulatos volt,
ezt mutatja,az is hogy a gyerekek érdeklődéssel hallgatták végig. A közös karácsonyi búcsúdal után, minden csoport innivalóval,
szaloncukorral és sós süteménnyel megajándékozva tért vissza a csoportjába. Nagyon kellemes, bensőséges, főként családias hangulatban telt a
délelőtt,- hiszen mindannyian itthon voltunk. Köszönjük mindenkinek!

gazdag új évet kíván:
Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

„Én táncolnék veled” Címmel nyert pályázat programja az alsó tagozaton
A TÁMOP 3.2.11-10-1-2010-0129 pályázaton
sikeresen
vett részt a Valcer Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Az Európai Unió
és a Magyar Állam támogatásával létrejött pályázaton, a Valcer csoport külső kapcsolataként
vehetett részt iskolánk is.
Az együttműködés része, hogy intézményünkben
1 éven át két társastánc csoport is működik,
Sáreczki Gyula tanár úr vezetésével. A gyermeknapi programunkat is a Stúdió
táncosainak fellépése színesítette. Ezen a napon az együttes vezetője, Bíró Csaba
személyesen tanított táncokat iskolánk tanulóinak, melyet a nap zárásánál közösen is
bemutathattak. A nyár folyamán tánctábort szerveztek a táncos tanulóknak, melyet
szintén a pályázaton nyert összegből támogattak. December 9-én ismét közös
projektet szerveztünk az alsó tagozaton a Valceresekkel. Ezen a napon a kézműves
foglalkozást (mézeskalács-díszítés, csuhéból karácsonyi dísz készítése) a Stúdió
biztosította tanulóinknak. Kollégáim segítettek a karácsonyi délután szervezésében
és kivitelezésében. Karácsonyi dalokat tanítottak, közösen filmet néztünk a
karácsony történetéről. A késő délutáni órákban csatlakoztunk a városi Ezüstcsengő
rendezvényhez, ahol közösen énekelhettünk a Valcer zenészeivel (Csicseri és
Borsóval), tapsolhattunk a 3.d osztály táncosainak, kiket Sáreczki Gyuszi bácsi
tanított a táncra, megnézhettük az óvodások műsorát is.
Szívesen táncolunk együtt a következő programokon is.

A Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény szeretettel hívja Önt, valamint
kedves hozzátartozóit 2011. december 22.
(csütörtök) du. 18 órától Felnőtt Amatőr
Színtársulatának karácsonyi bemutató
előadására
Rendező: Horváth Judit Helyszín: Városi Mozi
Szigligeti Ede: L i l i o m f i (vígjáték 3 részben)
Liliomfi…………………………Sáreczki Gyula
Mariska…………………………Szabó Henrietta
Szilvay professzor………………Tompa Richárd
Camilla………………………….Pór Ilona
Szellemfi………………………..Szabó Csaba
Erzsike…………………………..Ferenczi Erika
Gyuri, a pincér…………………..Kévés Dávid
Kányainé és Zengőbérciné………Burai Erika
Schwarzné……………………….Patai Dóra
Schwarz Adolf…………………..Számadó Zoltán
Szomszédasszony………………..Kiss Dorottya

Kiriminé Kovács Hajnalka óvodapedagógus

Téglás HAJDU Ipari Zrt. Országos Kiemelt Kupa
2011. december 17.-én megrendezésre került az Ország ez évi utolsó legnagyobb viadala, a HAJDU Ipari Zrt.Kupa Országos Kiemelt Súlyemelő versenye, melynek Téglás Város adott otthont. A Téglási Súlyemelők
ismét kitettek magukért 11 arany, 7 ezüst, és 1 bronzérmet zsebeltek be. További résztvevő csapatok voltak:
Testvériség SE, Tiszaújváros SE, Biharnagybajom SE, Debrecen SE, Oroszlány SE, Pécs SE és a NyVSC.
A versenyen tisztelettét tette Novotni István, a HAJDU Ipari Zrt. Vezérigazgatója, Dobos Imre a Magyar
Súlyemelő Szövetség elnöke, illetve Czibere Béla Polgármester Úr, akinek színvonalas megnyitó beszédével
indult el a versenye. Értékes ajándékokat vehettek át a kiemelkedő sportolok, melynek támogatója a HAJDU Ipari
Zrt. Volt. Gazdára talált 3 főző-szett grilltartozékkal, illetve a fődíj egy HAJDU Automata mosógép volt.
Továbbá Kovács Imre Erőemelő Európa bajnok felajánlott egy GPS-t a feltörekvő, tehetséges Téglási Magyar
Bajnoknak, Antal Sándornak. A HAJDU Automata mosógép tulajdonosa Gyurkovics Ferenc Olimpikon lett
400,884 ponttal. A versenyen 6 országos csúcs is megdőlt.

A téglási
súlyemelők

EGYHÁZI HÍREK

VÁROSI HÍR

A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

Római katolikus hírek

Unokáink is látni fogják!

ÜNNEPI ALKALMAINK RENDJE
Karácsonyi istentiszteletek a templomban:

Ünnepi miserend:
Dec. 24. szenteste: este 21,30
Dec. 25. Karácsony első napja:
délelőtt 9,30
Dec. 26. Karácsony második napja:
délelőtt 9,30
Dec. 31. Évvégi hálaadó szentmise:
este 5 óra
Jan 1. Újév, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe: délelőtt 9,30

Mentsük meg, gyűjtsük össze, állítsuk ki régi dolgainkat,
használati tárgyainkat, eszközeinket a jövő nemzedéke
számára.
A Bek Pál Kertbarátkör Egyesület névadójuk születésének
250. évfordulója alkalmából gyűjtést, majd kiállítást szervez.
A Degenfeld kastély tulajdonosa kérésünkre a kastélyban
lévő volt tornatermet, a mellette levő rendezvény teremmel
együtt rendelkezésünkre bocsátja, ahol betudjuk rendezni a
kiállító termünket. A felújítási munkálatok hamarosan elkezdődnek.
Felkérünk minden jó szándékú adományozót, hogy bármilyen, a régi korból származó dolga van, amit szívesen odaadna a kertbarátkör részére, az utókor számára, azt mi sorszám
szerint átvesszük, összegyűjtjük, szükség szerint szállítható
állapotba hozzuk, és letétbe helyezzük.
Köszönjük előre is a bizalmat!

Dec. 24-én, Karácsony estéjén du. ½ 5 óra
Dec. 25-én, Karácsony I. napján ünnepi istentisztelet úrvacsorával de. 10 óra
Dec. 26-án. Karácsony II. napján ünnepi istentisztelet de. 10 óra
Év végi, újévi alkalmak a templomban
Dec. 31-én óévi hálaadás du. ½ 5 óra
2012 január 1-jén újévi könyörgés de. 10 óra
A kegyelem Istene adjon mindannyiunknak békés, áldott Karácsonyt, s áldásait újítsa
meg rajtunk a 2012-es esztendőben is az Idő Ura!

Karácsonykor béke és boldogság járja
át Téglás minden lakosának szívét, és
maradjon velünk az Úr az Új
esztendőben is!

Református gyülekezetünk tisztelettel hívja és várja városunk minden Polgárát
2012 január 7-én, szombaton délelőtt 10 órára a református templomba a
toronygömb ünnepélyes felhelyezésére.
Az istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Dr. Bölcskei Gusztáv a

Szeretettel:
Juhász Imre plébános

Tiszántúli Ref. Egyházkerület Püspöke, gyülekezetünk volt lelkipásztora végzi.
A református gyülekezet nevében: Molnár Csilla lelkész

VÁROSI HÍREK
Segélyek kifizetése
2012.01.04.-én (szerda)
09.30-12.00.-ig.
Lakásfenntartási támogatás
2012.01.05.-én (csütörtök)
10.00-12.00.-ig

Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy
a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2012. január 17-18-19-én
valamint 24-25-26-án és 31-én
éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése
érdekében arra kérik a vadásztársaság tagjait, 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.
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 12óra
Megjelenik hetente 2100 példányban, Téglás város területén .

A kedves olvasóknak pedig Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak a
Kertbarátkör tagjai!
Fejszés Imre

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Rejtvény
Múlt heti helyes rejtvény megfejtő:
Kovács Zoltánné (Kun Béla u 21/a)
Nyereménye: 1 darab webcamera, amit személyesen
vehet át a Malom u 2/a alatti irodában.
Ünnepi Nyitva tartásunk:
2011.12.26. zárva

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
Kíván Kedves Ügyfeleinek Fekete Imre
(Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 47/a)

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet

2011.12.27-12.30. 09-18 óra

Kíván Minden Kedves Ügyfelének
Dr. Mráz Ildikó Ügyvéd

Minden Kedves
Ügyfelünknek, Olvasónknak
Békés, Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

COM 2 Bt.

Ezúton szeretne kívánni a Membrán Üzletház
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet!
A jövő évben is Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Ibolya Divatház, ahol az elegancia lakik
Kellemes Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kíván az
Ibolya Divatház!

Év végi számadás
A Szociális Gondozási Központ keretei között 2011. évben a városban a következő
szociális alapszolgáltatásokat biztosítottuk az igénylők számára:
Étkeztetés keretein belül 20.088 adag ételt szolgáltunk ki
Házi segítségnyújtásban részesítettünk 115 főt
Nappali ellátásban részesült 30 fő és az általunk szervezett programokba bekapcsolódott 250 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesült 25 fő
A felsorolt feladatok maradéktalan ellátására 14 fő gondozónő lelkiismeretes, áldozatos munkájára,
szeretetteljes személyiségére volt szükség. A számadás során nem felejthetjük el, hogy a szociális
területen a statisztikai számok mögött emberek vannak, az emberek mögött rögös, fájdalmas és csak
nagy ritkán felhőtlenül boldog életek. A gondozónők munkája nem csupán a fizikai feladatok ellátására
korlátozódik Mondhatnám, hogy ez a legegyszerűbben megoldható probléma. Sokkal nehezebb
begyógyítani fájó sebeket, elhalványítani szomorú emlékeket.
Be akarjuk bizonyítani, hogy minden ember pótolhatatlan érték a számunkra. Ezt a nehéz munkát, csak
az őszinte szeretet erejével végezhetjük. Öröm számunkra, amikor az ellátottak néhány hetes kapcsolat
után kedves ragyogó szemmel várnak bennünket, vagy jönnek el rendezvényeinkre. Az általunk feléjük
sugárzott szeretet, tisztelet, megbecsülés befogadóvá teszi őket és megváltozik az egész életük.
Az aktívan élők számos szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kaphatnak, ahol életre szóló
élményekkel gazdagodhatnak.
A gyengélkedők erőre kapnak a „szeretet” nevű gyógyszertől és elégedettebben élhetnek közöttünk.
A számadás idején az én ajándékom a következő mese az Önök számára:

Mese a szeretetről
Egy asszony kijött a házból, és három, hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron.
Nem ismerte őket. Így szólt:
- Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be és egyetek valamit.
- A ház ura itthon van? - kérdezték.

PIAC ÉTELBÁR
2011. December 29-én Torkos Csütörtök!
Rendelések leadhatók: 52/277-437,06-30/336-03-93
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Piac Ételbár.
- Nem - válaszolta az asszony. - Nincs itthon.
- Akkor nem mehetünk be - felelték.
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki mi történt.
- Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!
Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.
- Együtt nem mehetünk be a házba - felelték.
- Miért nem? - kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett:
- Az ő neve, Jólét - mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta
- Ő a Siker és én vagyok a Szeretet. - majd így folytatta.
- Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.
Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült.
- Ez nagyszerű! - mondta. - Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat
jóléttel!
A felesége nem értett egyet.
- Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?
A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával.
- Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!
- Hallgassunk a menyünkre - mondta a férj a feleségének.- Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a
vendégünk!
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget.
- Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk.
Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat.
Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert.
- Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?
Az öregek egyszerre válaszoltak:
- Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia.
De mivel, Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk.
Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!!!!!!
Munkatársaim és magam nevében kívánok békés ünnepeket!
Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezető

