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STARTMUNKA PROGRAM

A Belügyminisztérium 2011. novemberében a közfoglalkoztatás támogatására
STARTMUNKA elnevezéssel pályázatot írt ki. A kistérségi szinten megvalósuló mintaprogramok főbb tevékenységi területei:
-mezőgazdasági projektek: növénytermesztés, állattenyésztés
- mezőgazdasági utak rendbetétele
- belvízelvezetés
- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
-a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása
- közúthálózat javítása
Ezek a programok, projektek nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település
lakói számára is értéket teremtenek.
2012-ben országszerte 94 hátrányos helyzetű kistérségben indulhatnak startmunka programok,
Hajdú-Bihar megyében ez a program hét kistérséget érint, beleértve a Hajdúhadházi kistérséget,
melybe településünk is beletartozik. Önkormányzatunk 5 projektre (közutak rendbetétele, vízelevezetési projekt, hulladékkezelés, mezőgazdasági földutak karbantartása, valamint erdőtelepítés)
nyújtott be pályázatot. Az öt projektből eddig négy sikeres elbírálásban részesült. Az elnyert
60.718 814 . Ft vissza nem térítendő támogatásnak minősül, mely magában foglalja a projekt
megvalósítása során a személyi és dologi kiadásokat is.
A pályázatba elsősorban olyan személyek vonhatók be, akik foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülnek.

A Startmunka program eddig elnyert projektjei révén 60 főnek tudunk munkát biztosítani.
A projektek az alábbiak szerint valósulnak meg.
Az első projekt a Közút program, melyben 10 fő dolgozik 2012. február 13-tól 2012. december 31ig, 8 órás munkarendben. A Közút program célja: az önkormányzat kezelésben álló szilárd
útburkolat, valamint a kiépítetlen belterületi utak mentén kaszálás, valamint az út melletti zöldsáv
gondozása, karbantartása.
A második projekt a Hulladékkezelési program, melynek fő célja, hogy a településen lévő illegális
hulladéklerakó helyeket megszüntessék, illetve felszámolják. A programban 10 fő 2012. március 1től 2012. október 31-ig tartó foglalkoztatását tudjuk megoldani, szintén 8 órás munkaidőben.
A harmadik projekt a vízelvezetési program, mely 2012. március 1-től egészen november 30-ig
tart, 30 fő részvételével. Ebben a programban a közfoglalkoztatottak az önkormányzat belterületén
lévő vízelvezető árkok tisztítását illetve karbantartását végzik majd a vízvédelem és a csapadékvíz
biztonságos elvezetése érdekében.
A negyedik projekt a Mezőgazdasági földutak karbantartása program. A projekt keretében a mezőgazdasági földút hálózatot és egyéb önkormányzati tulajdonú közutak karbantartása valósul meg,
rézsűkaszálás, az utak melletti bozótok irtásával illetve szükség szerint fairtással.
A 2012. április 1-től 2012. október 31. közötti időszakban 10 főnek tudunk így munkát biztosítani.
Az ötödik projekt, az Erdőtelepítési program, jelenleg is elbírálás alatt áll. Bízunk benne, hogy
kedvező elbírálásban részesítik pályázatunkat, hiszen ezzel is további 6 főnek sikerülne munkát
biztosítanunk.

Czibere Béla polgármester
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CIVIL SZERVEZETEK FIGYELEM!

Képviselő-testületi ülés

Az új civil törvény kapcsán a változások
megismerése céljából jogi tájékoztatót
szervezünk minden érdeklődő civil vezető
számára. Egy szervezettől többen is
jelentkezhetnek a rendezvényre.

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 13-án
délután 14.30-kor, a Városháza Tanácstermében tartotta soron következő
ülését. A testületi ülés egy perces néma tiszteletadással kezdődött a január
végén elhunyt Lakatos Péter, a Városellátó Szervezet vezetője, önkormányzati képviselő emléke előtt. Az elhunyt képviselő helyébe a Választási Törvény értelmében a 2010. évi választáson soron következő legtöbb
szavazatot kapó Szegedi Attila lépett.
Az első napirendi pontban polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, és az elmúlt testületi ülés óta történt
fontosabb intézkedésekről.
Elfogadták az önkormányzat saját bevételei összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló megállapodást. Új törvényi előírások miatt van szükség erre a döntésre.
A komoly beruházások mellett az önkormányzat működési stabilitása is
mindig célja volt a Képviselő-testületnek.
Elfogadta a Képviselő-testület a 2012. évre vonatkozó költségvetést. 2012től a költségvetést törvényi változások miatt intézményekre lebontva kell
elkészíteni, szétválasztva az Önkormányzati és Polgármesteri Hivatal költségeit, melyeket külön számlán kell vezetni. Nincsen könnyű helyzetben
az önkormányzat idén sem. Az elmúlt évek létszámgazdálkodásának, és
feladat-összevonásának köszönhetően sikerül a stabilitást megőrizni.
Ebben az évben is a város és az intézmények működőképességének folyamatos biztosítása, a takarékosság, valamint a pályázati lehetőségek

A tájékoztatón a gyakorlati tanácsadás
kap fő szerepet. A tájékoztatást Csonkáné
dr. Sigér Brigitta szakjogász tartja.
A tanácsadás ideje:
2012. február 21. kedd 13 óra
Helye:
Rendezvényterem Téglás,Pozsár Gy.u.36.
A tanácsadás hatékonyságának fokozása
érdekében a kérdéseket előre is elküldhetik a csaladsegito@teglas.hu címre, melyet továbbítunk az előadó felé.
A tanácsadást megkönnyítheti, amennyiben szervezete alapszabályát magával
hozza.
Jelentkezési lap letölthető a
www.teglas.hu internetes oldalról
Bővebb információt Gerencsérné Fazekas
Márta intézményvezető az 583-083
telefonon, illetve e-mailen nyújt.

maximális kihasználása a cél.
Lakatos Péter a Városellátó Szervezet intézményvezetőjének a halála miatt
a Képviselő-testület módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az intézményvezetőt a gazdasági vezető teljes
jogkörrel helyettesíti. A Polgármesteri Hivatal feladatköreinek 2013.
január 1-től történő változását figyelembe véve nem indokolt külön
intézményként működtetni a város kommunális feladatainak ellátására a
Városellátó Szervezetet. A Hivatalban önálló szervezeti egységként fog
működni a „Városfejlesztési-, és Városüzemeltetési Iroda” amely, az
intézmény megszűnéséig felügyeli a Városellátó Szervezet által ellátott
kommunális-, városüzemeltetési feladatok teljesülését és koordinálja a
feladatok átvételét.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosításai
miatt módosult a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet. A módosítás értelmében, a támogatás megállapítása az önkormányzat Képviselő-testületének hatásköréből jegyzői
hatáskörbe kerül át.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy indokolt és szükséges a
Hajdúböszörményi Önkormányzati Tűzoltóság fenntartása. Az új katasztrófavédelmi törvény során keletkezett állami támogatás kiesés (30 millió
Ft) lakosság-arányos részét viszont Önkormányzatunk a költségvetéséből
nem tudja biztosítani. A három település (Hajdúböszörmény, Hajdúhadház
és Téglás) polgármesterének a Tűzoltóság elnökének bevonásával közösen
kell keresnie a finanszírozás megoldásának lehetőségeit. Ezért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához fordulnak.

2012. február 11-én – az elmúlt évek hagyományát követve – intézményünk, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megrendezte Jótékonysági Bálját.
A rendezvényen a báli közönség megcsodálhatta a gyerekek, a pedagógusok és a szülők táncát is.
Az idei bál a spanyol nép kultúráját közvetítette a vendégeknek: a dekoráció, az asztaldíszek és a spanyol
öltözetű táncosok szép keretet adtak a mulatságnak.
A spanyol táncok bemutatása után stílusosan Sangria-val kínáltuk a vendégeket, sörkorcsolyaként pedig
megkóstolhatták a híres spanyol tapas-t is.
A bál folyamán a vendégek kivetítőn tekinthették meg az iskolai rendezvényekről készült fényképeket.
A báli bevételből iskolánk tárgyi feltételeit szeretnénk javítani.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek megszervezni e nagyszerű rendezvényt, illetve részvételükkel
és felajánlásaikkal hozzájárultak annak sikeréhez
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Adó 1%
Ebben az évben is dönthetünk úgy, hogy adónk 2*1%-át jótékony célra ajánljuk fel.
Az egyik 1%-ot alapítvány, társadalmi szervezet (pl. egyesület) vagy külön nevesített intézmény javára
ajánlhatja fel. A másik 1%-ról valamely egyház vagy a törvényben meghatározott kiemelt költségvetési
előirányzat (a Nemzeti Tehetség Program) javára rendelkezhet.
Természetesen mindenki saját maga dönt arról, hogy mely egyháznak, illetve alapítványnak vagy civil
szervezetnek, intézménynek juttatja el ezt a bizonyos 1-1%-ot.
Településünkön is jó néhány olyan szervezet működik, melyeknek szüksége van az Önök felajánlására.
Hogy miért ajánlja fel?
Mert jó érzés adni! Ráadásul adója 2*1 százalékának felajánlása Önnek egy fillérébe sem kerül, hiszen
ezt az összeget amúgy is befizetné az államkasszába.
Arra szeretnénk megkérni Önt, hogy ezzel a jelképes felajánlással járuljon hozzá az egyesületek, alapítványok sikeres működéséhez.

„Segíts, hogy segíthessünk” Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány a sajátos nevelést igénylő tanulók fejlesztő foglalkozását célozza meg. A felajánlásokból a
gyerekek foglalkozásainak tárgyi eszközeit finanszírozzák, valamint ebből fedezik a tanulmányi kirándulásokkal járó összes költséget is.
Adószám: 19125455-1-09
Városi Sportegyesület
Főleg sportszerek (mezek, sportszár, labdák, stb.) vásárlását oldják meg a felajánlott 1%-ból. Ezen felül
a sportolók utaztatását, a játékvezetői díjat, vagy éppen a sportszövetség felé a tagdíjat is részben ebből a
forrásból fedezik.
Adószám: 19850865-1-09
Pánik Kulturális Egyesület
Téglás Város első, kisközösségi rádiója a 4-SSSS rádió működését finanszírozzák a felajánlásokból.
Technikai fejlesztések megvalósítása a cél, hogy még jobb körülmények között, profibb eszközökkel
jutassák el a legfrissebb híreket a hallgatókhoz.
Adószám: 18559509-1-09

Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Az alapítvány a kis óvodásoknak bútorokat, és sok-sok játékokat vásárol a befolyt összegből.
Téglási Családokért Közhasznú Egyesület
2011.évben óvodai fektetőket vásároltunk, így már minden csoportunkban korszerű fektetők vannak.
Az egyesület anyagilag és erkölcsileg is támogatja a téglási családokat.
Adószám: 18555206-1-09
A gyerekeknek a nyári és őszi játszóház alkalmával a kézműves foglalkozás tárgyi szükségleteit is ebből
sikerült megvásárolni. Ezen felül sportszereket és a karácsonyi ünnepségen az étel-ital is ebből a forrás„Téglási Iskolás Gyermekekért” Alapítvány
A felajánlásokból a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tárgyi ból valósult meg.
Adószám: 18990212-1-09
feltételeinek fejlesztését kívánják folytatni.
Adószám: 19126607-1-09
Téglás Város Polgárőr Szervezete
Téglási Diáksport Egyesület
Városunk védelmezői a támogatásokat egy az egyben az üzemanyagra fordítják. Amennyiben nagyobb
A diákolimpián való részvételt és egyéb költségeket fedezik a befolyt összegből. Ha nagyobb összeget összeget sikerülne összegyűjteniük, akkor a téli járőrözéshez megfelelő ruhákat vásárolnának.
sikerülne összegyűjteniük még több versenyre nevezhetnék tehetségek sportolóikat.
Adószám: 18990999-1-09
Adószám: 19129356-1-09

EGYHÁZI HÍR

REKLÁM ÉS HIRDETÉS

Az elmúlt héten ünnepeltük Szent Bálintot, a szerelmesek, ifjú házasok, jegyesek, hasfájósok, epilepsziások védőszentjét.

Ibolya Divatház, ahol az elegancia lakik

Ki is volt ő? Egy Rómában élő katolikus pap, a 3. században. Ekkor II. Claudius császár uralkodott, akinek célja a hadsereg
bővítése volt. A megfáradt katonák azonban már inkább haza akartak térni családjukhoz, kedvesükhöz. Ezért az uralkodó úgy
határozott, hogy minden egyedülálló férfi számára tilos a házasságkötés, így család nélkül majd könnyebben bevonulnak katonának. A rendelet ellenére a fiatal szerelmesek házasodni akartak, akiket titokban Bálint atya adott össze az éj leple alatt. Más ha-

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

gyomány szerint az atyának igen szép szokása volt, hogy a római ifjú házaspárokat saját kertjéből szedett virágcsokorral örvendeztette meg. Amikor Claudius tudomást szerzett a titkos házasságkötésekről, Bálint atyát börtönbe záratta, ahol ő a börtönőr
lányának szemét meggyógyította. A legenda szerint a börtönben töltött idő alatt üzenetet küldött barátainak, hogy szereti őket, és
PIZZA és ebédszállítás
Rendelés felvétel:
06-52/277-437, 06-30/336-03-93 Web: www.gasztrobar.hu

hogy ne felejtsék el őt. A császár szerette volna a kereszténységtől a pogány hit felé téríteni Bálint atyát. Amikor ő a pogány
isteneket még felismerni sem volt hajlandó, a császár dühében kiadta a kivégzési parancsot. Azóta szent vértanúként tiszteljük
Bálintot. A 19. században már üdvözlőkártyákat küldtek egymásnak a szerelmesek ezen a napon. A II. világháború után Németországban elterjedt, hogy a szerelmesek virággal köszöntik egymást „Valentinkor”. Az utóbbi években pedig nálunk is elterjedt
szokás lett „Valentin” azaz szent Bálint napjának, mint profán ünnepnek megtartása.
Vasárnap délelőtt 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise.

RETRO ZENE SOROZAT III.
Vízszintes 1.: Tolcsvay László és Bródy János szerzeménye, az együttes 1974-es albumának egyik dala.
Vízszintes 27.: magyar rockegyüttes, 1973. szilveszterén alakult meg. Tagjai voltak: Szörényi Levente,
Bródy János, Tolcsvay László, Móricz Mihály, Szörényi Szabolcs és Németh Oszkár.
Vízszintes: 11. Körlap alakú tészta készítéséhez használt konyhai eszköz. 12. Ebbe a kategóriába tartoznak a következők: sós, édes, savanyú és keserű. 13. Szerbiai magyarlakta település a Duna partján, határában kezdődik a Tiszaföldvárig húzódó római sánc. 14. Énekelhető költemény. 17. Pocsolya. 18. Baranya
megye székhelye, az ötödik legnagyobb város Magyarországon. 21. Nagyobb kirándulás. 22. Hegedű tartozéka. 26. Van értékes tulajdonsága.
Függőleges: 1. Csökken a folyó vízszintje. 2. Megye és folyó a Dunántúlon. 3. Izraeli légitársaság.
4. Újság. 5. A tudományos-fantasztikus irodalom rövidített neve. 6. Évszak, az elmúlás szimbóluma.
7. Unalmas. 8. Operálja a beteget. 9. … tarda; a túzok rendszertani neve. 10. Ellenállás típus az elektromosságtanban. 15. A folyót, annak vizébe belemerülve, keresztbeszelő. 16. Keramikus munkaeszköze.
18. Támla nélküli ülőalkalmatosság. 19. Sportoló kitüntetése lehet. 20. A kalória (mértékegység) rövidítése. 23. Arra a helyre. 24. Részeg emberek kedvelt „műfaja”. 25. Ellop, elcsen.
Készítő: Horváth István
A változtatás nélkül beírandó szavak:
ALÁ, AZ, ÁK, ÁR, ASA, AV, CA, DÓR, FAO, FM, HF, HF, IN, LTA, SN, SO, URA, VI, VS, ZT.

Új benzinkút Tégláson! NYITÁS: 2012.02.20-án!
VERSENYKÉPES ÁRAKKAL!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy töltőállomásunkon E 95 benzinnel és diesel üzemanyaggal, udvarias
kiszolgálással várjuk Önöket és állunk rendelkezésükre!
NYITVA TARTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN: 6.00 – 20.00 óráig
A Teszolg 2000 Kft. Gazdabolt területén, TÉGLÁS, BÖSZÖRMÉNYI ÚT 34. szám alatt.

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.

Matematika korrepetálást és vizsgára felkészítést vállalok.
Érdeklődni: Horváth István, okleveles matematikus
egikarinti@indamail.hu 06- 30/725-8130
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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: Fazekasné Pór Ilona (Iskola u. 1.)

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és eredetiségvizsgálata helyben,Téglás,Kossuth u. 18. alatt.

A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u. 2/a alatti irodában.
Megfejtő neve:

Érdeklődni:

……………………………………………………..…………………………………

Szabó Zsolt

Telefonszáma:

Telefon:

………………………………………………………………………………………...

20/986-9902

Megfejtő lakcíme
..……………………………………………………………………………………..

