TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2012.2.hét.2.szám

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2011. (XII. 22.)
határozata alapján:
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételei 2012. január 1-jétől az alábbiak
szerint változnak:
„ 2. A közszolgáltatási díj – ÁFA nélküli – mértéke magánszemélyek esetén:
a.)120 literes gyűjtőedényben elhelyezett háztartási szilárd hulladék heti egyszeri
elszállítási- és kezelési díja:1.302 Ft/hó
b.) A rendszeresen keletkező hulladékmennyiségen felül keletkező hulladéknak a
szolgáltatótól vásárolt, 110 literes jelölt zsákokban történő (alkalmankénti) elszállításiés kezelési díja: 258,-Ft/zsák
c.) 1100 literes gyűjtőedényben elhelyezett háztartási szilárd hulladék heti egyszeri elszállításiés kezelési díja: 10.490,-Ft/hó
d.) 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja (elszállítási- és kezelési díja): 2.442,- Ft/konténer”
„5. Hulladékkezelő telepen külső beszállítók – ÁFA nélküli – elhelyezési díjai:
a.) Kommunális hulladék: 10.240.- Ft/tonna
b.) Építési törmelék (<10% szennyezőanyag tartalommal): 1.023,-Ft/tonna
c.) Szennyezett törmelék (depónia takarására alkalmatlan): 3.528,-Ft/tonna
d.) Gumiabroncs (120cm átmérő felett): 7.398,-Ft/tonna
e.) Bérmérlegelés 40 tonnáig hitelesített hídmérlegen: 910,-Ft / alkalom
f.) gumiabroncs (120 cm átmérő alatt): díjtalan
g.) tiszta föld: díjtalan
h.) elektronikai hulladék: díjtalan
i.) zöldhulladék: díjtalan
j.) Papírhulladék, hasznosítható műanyaghulladék: átvétele piaci
Czibere Béla polgármester

Tájékoztatás támogatás összegének változásáról
Tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik foglalkoztatás helyettesítő támogatásban
(korábban bérpótló juttatásban) részesülnek, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény 35. §. (4) bekezdése szerint a támogatás havi
összege 2012. január 1. napjától megváltozott. A korábban megállapításra került
28.500 Ft összeg, 22.800 Ft-ra módosult.
Azok, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek (55 év felettiek) a támogatás
összege az alábbiak szerint változott:
a maximum összeg 48.735 Ft-ról 42.326 Ft-ra módosult.
azon ügyfelek, akiknek családtagja foglalkoztatás helyettesítő támogatásban
részesül a rendszeres szociális segély összege maximum 20.235 Ft-ról 19.526 Ft-ra
módosult.
További változások történtek a kormány 319/2011. (XII. 27.) korm.rendelete a
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII.24.) korm.rendelete értelmében a közfoglalkoztatási minimálbér
tekintetében. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott esetében:
akik szakképesítés és középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek a havi bér
71.800. Ft , 8 órás munkaidő esetén
akik legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek a havi bér 92.000 Ft,
8 órás foglalkoztatás esetén
Részmunkaidős foglalkoztatás (6 órás) esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott
bérének részarányos összege kerül megállapításra.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
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.

Meghívó
Téglás Város Polgármesteri Hivatala szeretettel hívja
Önt és kedves hozzátartozóját 2012. január 20-án
(péntek) 17.00-ra a Városi Könyvtárba a Magyar
Kultúra napja tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
Program:
- Ünnepi köszöntőt mond: Czibere Béla polgármester
- Erdei Sándor Boldog kiáltozás című „versek-festmények” könyvének
bemutatója.
- Kádár Nagy Lajos festőművész a könyv illusztrálója kiállítás megnyitója

REKLÁM

SZÍNJÁTSZÓINK SIKERE
Telt ház előtt mutatkoztak be a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény AMATŐR SZÍNTÁRSULATÁNAK tagjai
2011. december 22-én a Városi Moziban. A megjelent
vendégeket a szervező intézmény és a társulat tagjai nevében
Németi Katalin köszöntötte.
A csoport Szigligeti Ede : L i l i o m f i című, közkedvelt
vígjátékával fergeteges sikert aratott a téglási közönség előtt.
Szereplők:
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
Rendező: Horváth Judit
A társulat az immár ötödik alkalommal megrendezett karácsonyi bemutató előadásával ismét olyan ajándékot nyújtott át
közönségének, amely méltó az év legszebb, legmeghittebb,

Erdei Sándor elhangzó verseit népszerű zsoltár-, népdal –
és slágerdallamokra írt dalok színesítik, illusztrálják.
Közreműködik: Jőrös Andrea kárpátaljai énekművész
A szerző kötetei a helyszínen megvásárolhatók.

Következő tanfolyamunk
megnyitója:
2012.01.16-án (hétfőn) 17.00 óra
Helyszín:
Téglás II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
(Téglás, Fényes utca 4.)
A részletekért érdeklődjön:
Hirku Richárd iskolavezető
06-30/206-21-23
Sándor Erika szakoktató
06-30/621-32-81
Ingyen biztosítjuk a felkészüléshez szükséges
tankönyveket CD-t!!
Számítógépes gyakorlási lehetőség
laptopokon!
Részletfizetési lehetőség
NÁLUNK HÁZTÓL –
HÁZIG VEZETSZ!
FÉRFI ÉS NÖI OKTATÓ KÖZÜL
VÁLASZTHATSZ !
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY !!!

Levél a múltból, üzenet az utókornak

Ünnepélyes keretek között 2012. január 7-én visszahelyezték a téglási
református templom felújított toronygömbjét és jelvényeit.
Az ünnepi istentiszteleten Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke, településünk volt lelkipásztora hirdette az igét.
A 226 éves templom a 2010. évi nyári viharban sérült meg súlyosan, akkor a templomhajó újrafedését sikerült megvalósítani a biztosítótól kapott kártalanítási összegből,
valamint a gyülekezet tagjainak adományaiból. A toronysüveg és a jelvények felújítása
2011 végéig elkészült, de hátra van még a templom teljes külső és belső felújítása. A
toronygömb levétele utáni nap a munkások a császárfába becsúszva egy fémdobozt találtak. A dobozban egy 1923-ban
kézzel íródott levél volt, melyet az akkori felújítás alkalmával írtak. A több mint 90 éves levélben az akkori lelkész írja le
a korra jellemzőket - melyek közül sajnos sok állítás ma is megállja a helyét -, az egyház helyzetét, és hogy mi mennyibe
került. Többek között így fogalmaz a lelkész, Andrássy Kálmán: „Ma a megélhetésért, az anyagért való küzdelem jellemzi korunkat – ami mind erősebb lesz – hazánkat, nemzetünket kell újonnan teremteni úgy szólva.” Sorait ezzel a buzdítással zárja: „Ti építsetek új és virágzóbb egyházat, községet és nemzetet, hogy legyetek erősebbek, boldogabbak, mint apáitok voltanak.” Ilyenkor szokás, hogy újabb levél kerüljön a gömbbe, ezért Molnár Csilla református lelkész feladata volt, hogy az elmúlt 90 év történéseit, eseményeit megpróbálja összefoglalni. A történelmi, egyháztörténeti visszatekintés végén Csiha
Kálmán volt erdélyi püspök versének soraival szólt a biztatás az utódoknak: „Szeressétek a
templomot!” Az utókornak szánt levél mellé egy pendrive-t is elhelyeztek, melyre a szintén
kézzel írott levél nyomtatott formájú változata, valamint számos kép került a városról.

Az AVIA Silver Diesel üzemanyag rendszeres használata az alábbi előnyöket
nyújtja Önnek és autójának:
- Antikorroziv és tisztán tartja a motor belsejét a lerakódó égéstermékektől

- Növeli a motor teljesítményét
- Csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást
- Javítja az üzemanyag kenőképességét, ezért kisebb mértékű a kopás-hosszabb
a motor élettartama
- Csökkenti a karbantartási költségeket
- Jobb lesz a motor hidegindítási képessége
- Gyorsabb a tankolás, mivel az adalék gátolja az üzemanyag habzását
- Tartósan javul a vezetés élménye
Hajdúhadház, Kossuth út vége Nyitva tartás: 6-20 óra
Éljen a lehetőséggel és kényeztesse autóját rendszeresen AVIA Gold Diesel
üzemanyaggal!

Hajdúhadház,Kossuth u. 5.
Nyitva: 13 -17 óra

Január 9- től tél végi akció
-50%
Egyes tavaszi cipők
-20%- 50%
A készlet erejéig!

EGYHÁZI HÍR

SPORT HÍR

Római katolikus hírek

Kitűnő eredményekkel zártak a súlyemelők

A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelynek emléknapja január 6-án van, ám a római katolikus
egyházban a legközelebbi vasárnapra tevődik át az ünneplése.
Az epifánia a görög epiphaneia, szóból ered, amelynek jelentése
„megjelenés”. Ezen a napon Egyházunkban három eseményt ünnepelünk: a
napkeleti bölcsek vagy a hagyomány szerint háromkirályok
(Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus
megkeresztelkedését a Jordán folyóban, valamint az általa véghezvitt első
csodát a kánai menyegzőn. Jézus megkeresztelkedésének emlékére templomunkban vizet szentelünk, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit.
A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkereszteléséből
ered. A víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a házszentelés hagyománya is. Akik kérik, hogy pap szentelje meg házukat, iratkozzanak fel a
sekrestyében. Ha a napkeletről érkező embereket nem tudjuk utánozni
abban, hogy aranyat vagy más drága ajándékokat viszünk Istenünknek,
legalább utánozzuk őket a bölcsességükben. Ismerjük fel az isteni jeleket és
kövessük Isten útmutatásait életünkben! Ez az igazi bölcsesség.
Vasárnap délelőtt 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a
szentmise.

A Téglás Városi Sportegyesület Súlyemelő Szakosztály 2011- évi eredményeiről. Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak a súlyemelő szakosztály 2011.- évi tevékenységéről. Szakosztályunknál Nagy László és Nagy Attila edzők
25-30 fővel foglalkoznak. Célkitűzés volt a Diákolimpia, Magyar Bajnokság, Abszolút CS.B. Országos és Megyei
Versenyeken való sikeres szereplés,mely megvalósult. Hajdú-Bihar Megyei Bajnokságot 13-szor nyert meg zsinórban.
Szakosztályunk 2011-ben 137 érmet nyert, 111 db arany, 24 ezüst, 2 darab bronz érmet. HAJDU. ZRT. országos
versenyt megtekintette az MSSZ elnöke Dobos Imre.
Eredményeink:
Csapatbajnokság:
Hajdú-Bihar Megyei Bajnokság
1. hely
Abszolút Csapat Bajnokság 1. forduló
1. hely
Abszolút Csapat Bajnokság 2. forduló
1. hely
Szondy György országos Cs.B
1.hely
„Reál” Kupa Országos Verseny
1.hely
„Narancs” Kupa Országos verseny
2. hely
Juhász Sándor Országos Emlékverseny
2.hely
Hajdú Kupa kiemelt országos verseny
2.hely
NK.UP.CB.Nyiregyháza Nagydij
3.hely
Területi minősitő CS.B.Dőntő
1.hely
Regionális Diák Olimpia Dőntő
1.hely
Egyéni bajnokságok:
Nemzetközi Verseny
5 arany, 1 ezüst,
Országos Verseny
59 arany, 16 ezüst, 2 bronz
Megyei Területi Verseny
47 arany, 7 ezüst,
Kiemelném Sipos Roland, Antal Sándor, Törő András, László István,Takács László,Ranek Sándor, Tóth József,
versenyzőket CSB elért Eredményt. Junior Magyar Bajnokság: 62.kg Antal Sándor 1.hely 69.kg Törő András 2.hely

Juhász Imre plébános

Nagy László szakosztály vezető

VÁROSI HÍREK
Gratulálunk
Legoza Ferenc és Legoza Ferencné
2011.december 30-án szűk családi körben
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.
Ezúton is szeretnénk gratulálni szüleinknek, nagyszüleinknek az együtt eltöltött
időhöz és kívánunk hosszú, boldog életet.

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban

Hajdúhadházon a Bercsényi utca 7. szám alatti
kertes ház eladó! Irányár: 6 millió Ft
Érdeklődni: 30/688-7926-os telefonszámon
Járművezetői tanfolyam indul
A Sógor Autós Iskolánál (Téglás, Pozsár Gy. u. 36.)

Tájékoztatás fogorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 10. és
január 17. között Dr. Szilágyi Zsolt szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Pétery Zoltán
Rendelési idő: a rendelő ajtaján kifüggesztett
időpont szerint
GARÁZS KIADÓ !
A Városellátó Szervezet határozatlan időre bérbe adja az alábbi,
Téglás Városi Önkormányzat tulajdonát képező garázst:
Címe: Kossuth u. 35.
Helye: kmb. iroda alatt

Első megbeszélés: 2012.01.17. 17 óra
Tanfolyam kezdése: 2012.01.19. 17 óra
Tavalyi áron!!!
Megkezdett tanfolyamon óradíjat NEM emelünk.
Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

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

RETRO ZENE SOROZAT I.
A vízszintes 2. alatti „akkor-még-nyugatnémet” zenekar második, „Afternoons in Utopia”
című albumának legszebb?! száma: a vízszintes 33.

Matematika korrepetálást és vizsgára felkészítést vállalok.
30/725-8130

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik
Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata helyben, Téglás, Kossuth u. 18. alatt.
4243, Téglás, Kossuth u. 50.
Tel.: 06-30/958-4748

Készítő: Horváth István

Vízszintes: 2. Német szintipop-rock együttes, első albumuk 1984-ben jelent meg Forever young (Örökké fiatal) címmel. Harmadik albumuk a Breathtaking blue (Lélegzetelállítóan szomorú), negyedik a Prostitute, ötödik a Salvation
(Üdvözülés), és még további albumaik is léteznek. 9. Indiában, Srí Lankán, Bangladesben és Mianmarban elterjedt gyíkféle
állat. 12. Szeszes ital neve, tréfásan. 13. Véget vet egy kapcsolatnak. 14. Az amerikai polgárháborúban (1861-1865) a déliek
főparancsnoka volt (Robert Edward). 15. … Maria Brandauer; osztrák színész, Szabó István 1982-es, Oscar-díjas filmjének, a
Mephisto-nak, főszereplője. 17. Egyévesnél fiatalabb nőstény bárány, vagy egyéves kecske. 18. Dimenzió, röv.
20. Veszteség. 21. A Csillagok háborújában szereplő Köztársaság jelzője. 27. Méhcsalád egyik tagja. 29. Rágós (hús).
31. Régi vicc: „Melyik állaté a legboldogabb élet a földön?” válasz: „Hát, a ...”. 32. Bajban levő ember kesernyés öniróniája.
33. A vízszintes 1.-beli együttes gyönyörű száma.
Függőleges: 1. Édesvizű akváriumok népszerű lakója. 2. A Földközi-tenger egyik melléktengerének nevet adó város.
3. Súlya szerint gyarapodó. 4. Új létesítményt átadó. 5. Nagyon erős fényt sugároz felém. 6. Jó a szeme. 7. Svájci matematikus, ő indította útjára a gráfelméletet A königsbergi hidak problémája nevű feladat megfogalmazásával (Leonhard, 17071783). 8. Fortuna kegyeinek köszönhetően! 10. Becézett Kornélia. 11. Japán óramárka. 16. Takarmánytároló. 17. Papagáj
fajta. 19. Ezen a napon. 20. A szabadba. 21. Középkori pénzünk. 22. Gyertyabél. 23. Az áramátalakító rövidebb neve.
24. Japán eredetű küzdősport. 25. Előtagként tízszereset jelöl. 26. A matematikai katasztrófaelmélet atyja (René, 1923-2002).
28. „..., eső, ess”. 31. Manapság már nem tenyésztik a gyapjáért.
A változtatás nélkül beírandó szavak:
AR, HE, IRIS, ITE, LI, LN, MEIR, MERU, NUDA, OI, ON, OTIS, ÓT, PAS, SAM, ZDA, ZI,ZLIN, ZTS.
A megfejtést hiánytalanul kitöltve, kivágva a Com 2 Bt., Téglás, Malom u 2/a alatti
irodájába kérjük leadni, a megjelenést követő szerda 10:00-ig.
A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u. 2/a alatti irodában.

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla

Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.

Elveszett-keresem
Karácsony este elveszett 2 németjuhász kutyám. Egy ónémet hosszú
szőrű szuka és egy rövid szőrű kan. Kérem a becsületes megtalálót,
hogy jutalom ellenében juttassa vissza hozzám, a gyerekeimnek a
kedvenc kutyáját.
Jelentkezni: 06-30/689-6177, Téglás, Bek Pál. u 28.

Érdeklődni: egikarinti@indamail.hu

Véradás

Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: kedd 16 óra

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

PIZZA és ebédszállítás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 27-én (péntek)
8.00-15.00 óráig kiszállásos véradás megrendezésére kerül sor.
A véradásra ne felejtsék el magukkal vinni személyi
igazolványukat és TAJ kártyájukat.

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

kedvezménnyel kaphatók üzletünkben

PIAC ÉTELBÁR

Érdeklődni lehet Lakatos Péter intézményvezetőnél a
Liget u. 1. szám alatt, vagy a 20/454-1153 telefonszámon.

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma

Függöny, sötétítő 20%-os
Köntös, hálóing, pizsama 50%-os
Kerékpárok 20% -os

Megfejtő neve: …………………………………………………….. …………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………….
Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….

Érdeklődni: Szabó Zsolt

Telefon: 20/986-9902

