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Lakatos Péterre emlékezünk

Alkotó, teremtő egyéniség volt, akinek a sikerélményt a jól végzett munka jelentette.

Végső búcsút vettünk február 3-án Lakatos Pétertől, a Városel-

Segítőkész, jó ember volt, bárki fordult hozzá nem távozott segítség nélkül.

látó

Mindig emlékezni fog rá a Városi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-

Szervezet

vezetőjétől,

önkormányzati

képviselőtől.

A következőkben rá emlékezünk.

testület, a Városellátó Szervezet dolgozói és minden önkormányzati intézmény

Lakatos Péter 1952-ben Hajdúdorogon született, gépészmérnö-

vezetője, dolgozója és természetesen Téglás Város minden lakója, akikért dolgozott.

ki diplomát Kecskeméten szerzett és 25 évig dolgozott a

Nyugodjék békében, csendben!

Hajdúsági Iparművekben fejlesztő-mérnökként. Az Ő nevéhez
fűződik az automata mosógép magyar változatának kifejleszté-

„Nem múlnak el Ők, akik szívünkben élnek,

se. 2001-ben az akkor létrehozott Városellátó Szervezet igaz-

Hiába szállnak álmok, árnyak, évek,

gatója. Mindig halk szavú, csendes ember volt, aki csendben

Ők itt maradnak bennünk, csendesen még,

látta el a feladatait.

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Tisztességgel látta el vezetői munkáját és mindig azon dolgozott, hogy Téglás komfor-

Emlékük, mint a lámpafény az estben

tos, élhető település legyen. 2006-ban önkormányzati képviselő lett és a jelenlegi ciklus-

Kitündököl és ragyog egyre szebben

ra is újraválasztottak. Ő volt az elnöke a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési

És melegít, mint a kandalló a télben

Bizottságnak és tagja volt az Ügyrendi Bizottságnak is. Áldozatos munkájáért 2010-ben

Derűs szelíden, örök fehéren …”

a Képviselő-testület Téglás Városért elismerő címet adományozott neki.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Téglás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 13-án (hétfő) du. 14,30 órakor a
Városháza Tanácstermében tartja soron következő ülését.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt
fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Czibere Béla polgármester
2. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadása
Előterjesztő: Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi: bizottságok
3.Előterjesztés Téglás Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
Előterjesztő: Czibere Béla polgármester
Előzetesen véleményezi: a Pénzügyi-, Gazdasági és
Településfejl. Bizottság

Betekintő a Bek Pál Kertbarát kör életébe
A „téltábornok” volt a vendége a téglási Bek Pál Kertbarát körnek a hétvégén.
Igazi csikorgó télre, havazásra, hófúvására ébredtünk február 4-én a Kertbarát körünk disznóvágásán.
A frissen hullott hó hamar megpuhította a szalmával perzselt disznónk hátát. Közben házigazdánk Sándorné
Erzsi mama finom pálinkáját kortyolgattuk. Ezúton is köszönjük, hogy helyt adott és
dolgozott értünk. Köszönjük a két Szabó László tagunknak is, akik megvásárolták közösségünk
számára a jókorára hízott disznót, amit Csobán Jancsi friss, illatos szalmájával perzseltünk meg.
Ez a hétvégi programunk már pénteken megkezdődött a pogácsasütő
versennyel, a pogácsák zsűrizésével. Finomabbnál- finomabb pogácsákat
kóstolt a szakavatott zsűri. Volt sós, magvas, hagymás, pizzás, vajas, sajtos pogácsa.
A zsűri elnöke Kárándiné Rózsika néni volt. Tagjai: Hadházi Lászlóné és Tóth Imréné voltak.
A pogácsasütő versenyen oklevelet kaptak:
I. helyezett: Tóthné Magdika
II. helyezett: Drén Andrásné
III. helyezett: Kiss Jánosné
A rossz idő nehezítette ugyan, de nem szegte kedvét a borokat bíráló zsűrinek sem. Sok finom, tiszta, csillogó, jól kezelt borokkal találkoztak a zsűri tagjai a borverseny alkalmával. 10 fehér és 21 vörös bort neveztek be tagjaink előző este a bírálatba. A zsűri elnöke Pető József borász a Mathiász János Kertbarát klub
elnöke volt. Tagjai: Czibere Béla polgármester úr, Szöllős László a hajdúhadházi Radnóczi Kertbarát kör elnöke, kertészmérnök, növényorvos, Ragyák László agrármérnök, és Molnár Tamás agrármérnök, növényorvos voltak. A nagy szakértelemmel megáldott zsűrinek
nem volt könnyű dolga. Az egyéni szubjektív véleményeket összegezve, egy objektív bizottsági döntést hoztak.

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Vatai Imréné címzetes főjegyző
Előzetesen véleményezi: az Ügyrendi Bizottság
5. K ü l ö n f é l é k

A borverseny eredménye:
Fehér bor kategóriában:
I. helyezett: Fejszés Imre

II. helyezett: Hadházi István

III. helyezett: Hordozó János

Vörös bor kategóriában:
I. helyezett: Drén András

II. helyezett: Fejszés Imre

III. helyezett: Tömöri László

A vacsora nagyon finomra sikerült, ilyen hagyományos íz világot ritkán kóstol az ember fia.
Köszönjük a szakácsoknak, és minden jó szándékú, segítő tagunknak ezt a szép napot.
A harmónika szó hangja pedig az ajtón egyre jobban kopogtató „téltábornok” hangját is elnyomta.

Vatai Imréné címzetes főjegyző

Fejszés Imre BPKB elnöke

15 éves a Téglási Pedagógus Énekkar

Közfoglalkoztatás 2012

Alakulásának 15. évfordulójára emlékezett a Téglási Pedagógus Énekkar a 2012. január 21-én megrendezett ünnepi hangverse-

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. január végén pályázatot írt ki
Közfoglalkoztatás támogatására.
Városi Önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be, és a sikeres elbírálást
követően a 2012. évre összesen 50 főnek tudunk munkát biztosítani hosszú
távú közfoglalkoztatás keretében. Ezen felül további 2 fő kapcsolattartó
személy közfoglalkoztatására nyílt lehetőségünk. A két fő kapcsolattartót
2012. február 1-jétől 2012. március 31-ig áll módunkban foglalkoztatni.
Az 50 főből az első félévben 2012. február 6. és 2012. június 30. közötti
időszakban 25 fő kezdett el dolgozni 6 órás munkarendben. A második félévben a július 1-jétől november 30-ig terjedő időszakban újabb 25 fő foglakoztatását sikerül megoldanunk, szintén 6 órás munkaidőben.
A közfoglalkoztatottak az intézményellátásban fognak segíteni, mint pl. az
önkormányzati intézményekben felmerülő adminisztrációs munkák elvégzésében, kisegítésében, vagy éppen a karbantartásban illetve takarításban.
Sajnálatos módon az előző évekhez képest ebben az évben lényegesen
kevesebb fő foglalkoztatását tudjuk biztosítani. 2011-ben összesen 180 főt
sikerült bevonnunk a közfoglalkoztatási programba. A tavalyi év első felében
108 fő közfoglalkoztatott dolgozott településünkön. Érezhető volt a változás a
második félévtől kezdve, hiszen már csak 38 főnek sikerült munkát biztosítani
rövid illetve hosszú távú foglalkoztatás keretében. 2012. január 1-jétől kezdve
megszűnt a rövid távú és a 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatás.
Ennek és a kevesebb pályázati támogatásnak köszönhetően csökkent le idén ez
a létszám 50 főre!
Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázatokat, és amint lehetőség nyílik
rá, élünk is vele, hogy minél több embernek tudjunk munkát biztosítani.

nyével. Ahogyan már eddig is, vendégeket hívtak, hogy színesebbé tegyék a műsort.
A 10. évfordulós hangverseny vendégei a Szatmárnémeti Székesegyház Kórusa és a debreceni Lyra Szimfonikus zenekar voltak. Idén a Hajdúnánási Makláry Lajos Városi Énekkar, az újfehértói Körkép Városi Vegyekar, Turpinszki Béla operaénekes,
Varga Zsanna, valamint a Debreceni Fúvós Kvintett gazdagították az ünnepi programot. Az ünnepelt Téglási Pedagógus Énekkar Varga Miklós karnagy Úr vezényletével és Sopronyi Éva tanárnő zongorakíséretével nagyszerű műsorral örvendeztette meg
az őket megtisztelő közönséget. Igényesen összeválogatott művekkel bizonyították, hogy méltó képviselői városunknak a környező települések énekkarai között, de az országos kórustalálkozókon is. Az elmúlt 15-év alatt sok helyen mutatkoztak be és
arattak sikert megyei, országos és nemzetközi rendezvényeken egyaránt. Egyik legkiemelkedőbb teljesítményüknek tekintik,
hogy méltón képviselték Magyarországot a „Sing the Bridge” elnevezésű egy hetes nemzetközi kórustalálkozón.
Emlékezetes szerepléseik egyéb helyszínei a teljesség igénye nélkül: Fót, Balatonfüred, Tiszavasvári, Gyöngyös, Pápa, Szeged,
Szatmárnémeti, Borsi, Munkács, Jászberény, Hajdúszoboszló, Szekszárd, stb.
Kívánjuk, hogy kitartó munkájuk eredményeivel még sok éven át ajándékozhassák
meg a kórusmuzsika kedvelőit
mindnyájunk örömére.
Varga Miklós

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Súlyemelés

FELHÍVÁS!

Területi Minősítő I. fordulója és Diákolimpia Selejtezőt rendeztek hétvégén, Tégláson. Az év első versenyén a Megyénk Súlyemelői
erős alapozáson vannak túl és máris csúcsformában versenyeztek több csúcsot is megdöntöttek a gyakorlatok 92 %-ban jó gyakorlatot
hajtottak végre. A Téglásiak ismét kitettek magukért, rendezésben is felavatva az új súlyemelő termet, és eredményben is.
Csapatban:
1.hely: Téglás HAJDU Ipari VSE- 1018,72 pont 2. hely: Biharnagybajom SE 868,9 pont
Minden korosztály sinclair pont legeredményesebb versenyzői:
1.hely: 295,30 pont - Antal Sándor - Téglás HAJDU Ipari VSE
2. hely: 261,72 pont - Törő András - Téglás HAJDU Ipari VSE
3. hely:226,03 pont – Barbócz Zoltán - Biharnagybajom SE

Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti téglási hölgyeket, hogy számukra
2012 februárjában, Debrecenben emlőszűrő vizsgálat szerveződik.
A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló meghívót
kap a szűrés helyének és pontos idejének megjelölésével.
Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra!
Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, vagy az
52/536-865-ös telefonszámon a Kenézy Emlőcentrumnál
(Debrecen, Jerikó u. 17-19.).
Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!

Téglási eredmények:
Leány: 53kg. I. hely: Tóth Anna
Serdülő: 45kg. I. hely: Gömöri Dávid
50kg. I. hely: Szabó Gábor
56kg. I. hely: Dudás Kristóf
62kg. I. hely: Brázda Rudolf
77kg II. hely: Harangi Tamás +85II. hely: Riczu Mihály
Ifjúsági: 77kg. I. hely: Barakonyi József
Junior: 62kg. I. hely: Antal Sándor
69kg. I. hely: Törő András

50kg. II. hely: Pető Norbert
69kg. II. hely: Bodnár Zsolt
+85kg. III. hely: Bilák Bencze

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balmazújvárosi, DerecskeLétavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Népegészségügyi Intézete

94kg. I. hely: Pánik Tamás

FELHÍVÁS
Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok figyelmébe
Az Országgyülés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény módosítását is. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabály hatálybalépését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2012. március 1-ig kamaránknál a nyilvántartásba vételüket
kezdeményezzék. A gördülékeny ügyintézés végett kérjük, hogy a bejelentést a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás
megfizetését a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara az MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-34611849-49020102 számú bankszámlájára történő „hozzájárulás” feltüntetésével tegye meg.
Részletes tájékoztató a következő Internet címen található: www.hbkik.hu http://www.hbkik.hu/index.php?id=12937

EGYHÁZI HÍR

REKLÁM ÉS HIRDETÉS

Római katolikus hír
1858-ban a franciaországi Lourdes melletti sziklafal barlangmélyedésében a 14 évés Bernadette Soubirousnak 18
alkalommal jelent meg a Boldogságos Szűz Mária. Bernadett egyik testvérével és egy barátnőjükkel rőzsét
gyűjteni indult. A folyóhoz érve édesanyja intésének engedelmeskedve megállt és levetette a zokniját, nehogy a
sekély vízen átlábolva a zokni elázzon, s ő megbetegedjen a ködös, hideg időben. Emiatt lemaradt két társától.

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

A közeli barlangban meglátott egy különlegesen szép, fehér ruhás hölgyet: kék övet viselt, lábain egy-egy sárga
rózsa, a kezében rózsafüzér volt. Bernadett nem tudta, kit lát, társai semmit sem észleltek. A jelenés bűnbánatra,
a bűnösökért való imádságra intette, fölszólította, hogy fakasszon forrást a barlang meghatározott pontján, igyon

PIZZA és ebédszállítás
Rendelés felvétel:
06-52/277-437, 06-30/336-03-93 Web: www.gasztrobar.hu

belőle és mosdjon meg benne. A Szűz parancsára Bernadett puszta kézzel fogott hozzá a forrás kikaparásához,
mely felfakadt - bár alig érintette a leány a földet - és naponta mintegy százezer liter vizet ad. Kezdettől csodatevő erőt tanúsított ez a víz. A fehér ruhás hölgy megbízta Bernadettet, „mondja meg a papságnak, hogy építsenek

Megemlékezés
Szép György halálának ötödik évfordulója alkalmából
mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel
gondolnak reá Szerető felesége, fiai és unokái.

kápolnát és jöjjenek körmenetben” a jelenések helyére. Egyre többen - már több mint 10 ezren - kísérték el
Bernadettet a barlanghoz, de a látomásokban csak a kislány részesült. A hölgy megmondta Bernadettnek:
„Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás”.

„Szívünkben helyedet nem pótolhatja semmi,
Míg a Földön élünk nem fogunk feledni.”
Szerető feleséged, Pirike.

Ma Lourdes kegyhely. Az eltelt szinte 150 év alatt, betegek imádságai találtak meghallgatásra. Február 11-e
(a jelenés első napja) a Betegek Világnapja. A lourdes-i Szűzanya bevonult a világ katolikusainak életébe, és alig
akad olyan település, templom, lakás, ahol képe, szobra, vagy barlangja ne lenne a SZEPLŐTELEN
FOGANTATÁS-nak.

Matematika korrepetálást és vizsgára felkészítést vállalok.
Érdeklődni: Horváth István, okleveles matematikus
egikarinti@indamail.hu 06- 30/725-8130

Csütörtökön délután 5 órakor, vasárnap délelőtt 9,30-kor kezdődik a szentmise.
Juhász Imre plébános
KOSSUTH-DÍJAS ÉNEKESNŐ ÉS AZ Ő EGYIK LEGSZEBB
ALBUMÁNAK: az ÉLÜNK ÉS MEGHALUNK (1972) EGYIK DALA
Vízszintes: 1. Az énekesnő neve. 4. Mesefigura, a törpe ellentéte. 5. Vlagyimir
Putyin anyanyelve. 9. Pl. a búza, a zab, a köles, stb. 10. Al …; 1875-ben alapított
egyiptomi napilap. 11. Arcszíne fakóvá válik. 12. Az album nyitódala. 14. A
völgybe! 15. A japánok kedvenc halétele. 16. Közkedveltté igyekszik tenni valakit,
vagy valamit, popularizál.
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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.
Múlt heti megfejtőnk: Harangi Béláné (Mátyás K. u 30.)
A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u. 2/a alatti irodában.

Fekete Imre Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 47/a
Nyitva: H - P: 7.00-17.00-ig SZO: 7.00-12.00-ig
Telefon: 52/277-999 06/30-566-0998
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Függőleges: 1. Autó. 2. Parlament. 3. … lánya; Gaetano Donizetti vígoperája (2
szó). 6. Haj lazán szétterül (vállon). 7. Egyik dunántúli fürdőhelyünk városából való.
8. A kohászat egyik alapanyaga. 10. Francia város, a középkorban néhány pápa
fogságának színhelye 13. Súlypát.
A változtatás nélkül beírandó szavak:
AB, ABAD, ALOV, ARAK, ARNO, AVON, BC, CÁR, CSER, DÉ, EV, FALS,
FÁNI, FEZ, GA, IÁ, IZO, KAFA, KAP, LÁRI, NIEU, RÁBA, SOR, SR, SS, SZÓR,
SZU, SZŰ, TAR, TÉPE, ÚZUS, URA, URAS, ZOK,
Készítő: Horváth István
ZS, ZZ.
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* TÉLI gumik értékesítése,folyamatosan kedvező
árakkal
* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása
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Több munka-álláson, gyors,
pontos munka
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Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata helyben,
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Téglás, Kossuth u. 18. alatt.
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Érdeklődni: Szabó Zsolt Telefon: 20/986-9902

Megfejtő neve: ……………………………………………………..………………………………………….

1GB RAM, 80GB winchester, Socket 775 Core Celeron processzor, a legmodernebb alkatrészekkel bővíthető alaplap
CSAK 19 990 Ft-ért

Telefonszáma:………………………………………………………………………………………………...
Megfejtő lakcíme……………………………………………………………………………………………..
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: kedd 16 óra
Megjelenik hetente 2100 példányban, Téglás város területén.
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I. osztályú, kitűnő állapotban, karc és pixelhiba mentes
15 000 Ft-ért
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Elérhetőség: COM 2 Bt. Téglás, Malom u. 2/a

52/583-035

