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Felhívás pályakezdő fiatalok részére
Felhívjuk a pályakezdő fiatalok figyelmét, hogy az elhelyezkedésük elősegítése érdekében mielőbb

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja
településünk valamennyi polgárát
a magyar államalapítás és Szent István király
tiszteletére rendezett városi ünnepségre

regisztrálják magukat a helyi Munkaügyi Központnál.
„Első munkahely garancia” program
„Első munkahely garancia” néven 3 milliárd forintos munkaerő-piaci programot indít a pályakezdő

2012. augusztus 17-én (pénteken) 1800 órára
a Városi Moziba.

fiatalok álláshoz juttatása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A program célcsoportja a fiatal
álláskeresők, ezen belül a pályakezdők, kiemelten a szakképzetlenek és a tartósan munkanélküliek. A program elsősorban a 25
év alatti pályakezdő, munkaviszonnyal nem rendelkező fiatalokat támogatja (akik a tavalyi vagy az idei évben végeztek).
Az „Első munkahely garancia” program 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig biztosít munkaviszonyt a pályakezdőknek ezzel is elősegítve a munkatapasztalat megszerzését, hogy a továbbiakban könnyebben érvényesüljenek a munkaerőpiacon.
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regisztrálják magukat a helyi Munkaügyi Központnál, továbbá önéletrajzukat adják be azon munkáltatókhoz, ahol képzettségüknek megfelelő munkakörben foglalkoztathatók. Polgármesteri Hivatalunk (Téglás, Kossuth u. 61.) is várja a jelentkezőket.
Önéletrajzukat hivatalunk 2. számú irodájában is leadhatják.

Ünnepi beszédet mond: Czibere Béla polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a 43. Debreceni Virágkarneválon résztvevő indiai
táncokat előadó SZUNDARI Tánccsoport,
a DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES SZÓLÓ
TÁNCOSAI
és az Ezüst -Alkony Népdalkör
Czibere Béla polgármester sk
Vatai Imréné címzetes főjegyző sk

„Első munkahely garancia” program részletes tájékoztatója:
a www.teglas.hu oldalon található.
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
A hajdúnánási Hajdú Bokréta hagyományőrzők meghívására július
7.-én a téglási Bek Pál kertbarátkör egyesület tagjai részt vettek az
Aratófesztiválon és a főzőversenyen. A házigazdák a Nyakas Farmon
elevenítették fel a régi hagyományokat: a kötélkészítést, a kaszálást,
a marokszedést, a kévekötést, és a keresztrakást. Az aratóversenyen a
zsűri által megadott időre, és egyforma területen kellett elvégezni a
feladatot. A résztvevő 11 csapat és a kísérők énekszóval, muzsikával
indultak az aratás helyszínére. Míg folyt a verseny a szakácsok a
főzőversenyben felkészítették az ebédet, a farmon kapott marhahúsból és krumpliból. A téglási
kertbarátok marhapörköltöt készítettek főtt krumplival.
Az eredményhirdetésnél igen nagy volt az öröm, mert nemcsak az aratóversenyben, de a főzőversenyben is elvitték a téglási kertbarátok az első díjat. Az aratócsapat tagja: Molnár János kaszás,
Sándor Mihályné marokszedő és Boda András kévekötők voltak. A jól összeszokott csapat egy
héttel később július 14.-én a Földesen megrendezett aratóversenyen is az első helyen végzett.
Hajdúdorogon augusztus 11.-én rendezték meg a
VI. Lecsófesztivált, 17 csapat részvételével.
A kertbarátkör a főzőversenyen első helyezést ért
el, a dinnyeszobor készítő versenyen pedig
harmadik lett.

Téglás Város Önkormányzata harmadik alkalommal
rendezte meg az amatőr zenészek bemutatkozására a
Tóalj Fesztivált. Délelőtt a gyerekeket zenéhez kapcsolódó játszóház várta. A mazsola muzsika keretében az
óvodások részére volt mozgásos, énekes foglalkozás.
Lehetett sípokat és egyszerű hangszereket is készíteni.
Volt még hangszerbemutatás, rajzolás, színezés,
gyurmából hangszerkészítés. A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szervezésében kézműves kirakodó vásár színesítette az egész napos programot. A zenei fellépők sorát
korán délután a VOLTAK miskolci indie-alternatív rock csapata kezdte meg.
Őket a debreceni OVER VOLTAGE rock banda követte,
akik nagy sikert arattak népszerű külföldi rock slágerek
előadásával. A balkányi Próbaidő zenekar saját szerzeményei funk-rock stílusban készültek. Az érdeklődők szeretettel fogadták Szabó Miklóst és Czelder Attilát, akik Téglást
képviselték. Robertó a Mulatós Masszőr műsora nagy sikert
aratott. A téglási Slack zenekar és a fiatalokból álló debreceni Menetrend együttes közös produkciója a rendezvény végén fergeteges sikert aratott.
A nap műsorvezetője Sándor László a népszerű DJ volt. Sajnos az időjárás nem kedvezett a
fesztiválozóknak, de mégis egy sikeres szép napot zárhattak a szervezők.

Súlyemelés
Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program
A Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával 2012.07.16-tól 2012.07.21-ig került megrendezésre Tégláson a
Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program súlyemelő edzőtábor, melyet Nagy László, a téglási Hajdu Ipari VSE
vezető edzője irányított. A versenyzők az ország több pontjáról is érkeztek. Az edzőtábor kiemelt feladata az
utánpótlás nevelés, ezáltal a fiatalság sportra, életre nevelése, valamint az egészséges, drogmentes életmód kialakítása volt. Fő feladata pedig, az élsport, ezen belül a súlyemelők Európa- és Világbajnokságokon, valamint az Olimpiákon való, lehetőség szerinti
legjobb szereplése. Tudatos pedagógiai, edzői munkával a sport jó lehetőség az önkifejezésre. A tábor közösségformáló funkcióját is elérte.
A sportolók az utolsó nap felmérő versennyel zártak, ami kimagasló eredményt hozott. A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program hosszútávon
várt eredménye a tehetségek kinevelése, sikeres Ifjúsági Olimpiai és Olimpiai részvételek várhatóak 7-15 év múlva.

Labdarúgás
Polgári 3-as foci 2012.07.28-29.
A Téglás VSE csapata először vett részt a rendezvényen, Czibere Béla Polgármester
Úr jóvoltából. Csapatunk 15 résztvevőből a 7. helyen zárt és a legsportszerűbb csapat
címet érdemelte ki.
Bajnoki szezon 1.mérkőzése Téglás-Berettyóújfalu
Az első fordulóban Berettyóújfaluval mérkőzik a Téglás csapata. 2012.08.19. 17.00 órától
Téglás-Berettyóújfalu felnőtt, előtte 15.00 ifjúsági mérkőzés.

Kézilabda
Női bajnokság 2012/13 őszi sorsolás
1. Téglás-Hajdúszoboszló NKSE: 09.01. 14:00

2. Nagyhegyes-Téglás: 09.09. 15:00

3. Téglás-HRSE 09.15. 14:00

4. Berettyó MSE-Téglás: 09.23. 17:00
7. Komádi-Téglás: 10.13. 14:00

5. Téglás-Amatőr Hajdúszoboszló: 09.29. 14:00
8. Téglás-Létavértes: 10.20. 14:00

6. Téglás-Nádudvar: 10.06. 14:00
9. Balmazújváros-Téglás: 10.28. 10:30

10. Püspökladány-Téglás: 11.11. 14:00

Szeretettel várunk mindenkit a TVSE mérkőzéseire!

Tájékoztatjuk a téglási lakosokat, hogy a
KRÉTAKÖR Egyesület 2012. augusztus hó 23.
napján 10 órakor az Ifjúsági házban (volt Véndiófa
étterem) tájékoztatót tart a „START” elnevezésű
programjával kapcsolatban.
A program célja az, hogy a regisztrált munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, GYES-en,
GYED-en lévők vagy alacsony végzettségűeknek a
programban való részvétellel javuljon a munkaerő
piacon való elhelyezkedés esélye.

2012.08.09-én 17 órától a téglási sportpályán kezdetét
vette az általános iskolás lányok kézilabda edzése.
Akinek van kedve mozogni, jó társaságban lenni,
nyugodtan becsatlakozhat az edzésekbe. Aki eddig
nem kézilabdázott, nem ismeri a szabályokat, azt is
szeretettel várjuk!
Edzések időpontja: minden hét csütörtök 17 óra
Helye: téglási sportpálya, ősztől tornaterem
Ha bármi kérdés van: Karsai Katalint lehet keresni,
06-20-583-6464-es számon.

VÁROSI HÍREK
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó mentesség megváltozott
jogszabályi feltételeiről

2013. január 1. napjától a gépjárműadó mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező igazolja
a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapota fennállását.
Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a s ú l y o s m o z g á s k o r l á t o z o t t s z e 2012. március 30 -át követően indult szakhatósági eljárás során kiállított :
m é l y , a s ú l y o s m o z g á s k o r l á t o z o t t k i s k o r ú , a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt
elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéálló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-,
séről kiadott szakvélemény-másolat, míg
mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő
személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.
másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK) általi megállapításról szóló hatósági határozat,
A 2012. évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánom tájékoztatni:
2012. évben azoknak a személyeknek, akiknek a korábbiakban kiállított I. fokú Orvosi szakvélemény („7 pontos”)
véglegesen fennálló állapotot igazolt, azokat 2012. december 31. napjáig megilleti a gépjárműadó fizetés alóli
mentesség. Ezt követően azonban függetlenül attól, hogy a „7 pontos igazolással” rendelkező személy egészségi
állapota évek, évtizedek óta fennáll, csak akkor lesz továbbra is jogosult a gépjárműadó mentességre, ha az alábbiak
szerinti új szakvéleménnyel igazolja súlyos mozgáskorlátozottsága fennállását.

vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolat,
az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolat

A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát Ön, amennyiben a fent nevesített dokumentumok egyikével sem
rendelkezik, úgy a közlekedőképessége minősítését a Téglási Okmányirodában kérelmezheti.
A közlekedőképesség minősítését elősegítő rendelkezésére álló orvosi dokumentumokat, továbbá a háziorvosa
által közlekedőképesség minősítésére vonatkozó beutalót és személyazonosító okmányait, Taj kártyáját vigye
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet magával. E kérelemmel és a csatolt orvosi dokumentumokkal a körzetközponti jegyző (okmányiroda)
(a továbbiakban: R.) 2012. március 31-től hatályos ÚJ szabályok szerint a R. 2.§ a) pontja határozza meg a súlyos megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A szakértői szerv által kiadott
szakvélemény - amennyiben a közlekedőképesség súlyos akadályoztatásának fennállását legalább 3 éves időtarmozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint „súlyos mozgáskorlátozott személy az, aki:
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény tamra megállapítja - szolgál alapul 2013. január 1. napjától a gépjárműadó mentesség megállapíthatóságához.
(továbbiakban: Fot.) 23.§ (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja
Felhívom figyelmét, hogy a szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki, ezért ezt figyelembe véve
alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi
időben kezdjék meg az eljárás megindítását.
fogyatékosság,
az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és Tájékoztatom, hogy a Téglási Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) Hétfő: 8.00-12.00
pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fo- Csütörtök: 8.00-12.00
gyatékosságot okoz,

A fenti tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdése van, úgy kérem keresse fel személyesen az Okmányirodát,
a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, illetve a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját (6-os számú iroda) vagy érdeklődjön az 52/384-312 telefonszámon.
amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.
Téglás, 2012. július 30.

Vatai Imréné címzetes főjegyző

„O” Szülői értekezlet
Kedves Szülők!
2012. augusztus 27-én (hétfőn) 16 30 –tól a Bárczay Anna Városi Óvoda
Aulájában tartjuk a leendő óvodásaink szüleinek Szülői értekezletet, melyre
szeretettel várunk mindenkit.
„Iskolára Hangoló”
Kedves Szülők!
2012. augusztus 27-31-ig tartjuk a már hagyományos „Iskolára Hangoló”

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben nagy hagyománya van a
tehetséggondozásnak. Intézményünk 3 éve regisztrált Tehetségpontként működik. A tehetséggondozó műhelyek
közül az Angol nyelvi , a Pindúr- Pandúr /közlekedéskultúra/ tehetséggondozó műhely és a Grafika tanszak kérte
akkreditálását. A helyszíni szemle 2012. június 18-án zajlott le. A tehetségazonosítás és tehetséggondozás terén végzett magas szintű szakmai munka elismeréseként kiváló minősítést kaptunk, így
intézményünk megkapta az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.

hetünket, melyre szeretettel várjuk a leendő elsősöket.
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes és kollégái

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEI
az alábbi időpontokban kerülnek megrendezésre a Fényes utcai iskola
tornacsarnokában:
Alsó tagozat: 2012. augusztus 31. 16.00 óra
Felső tagozat: 2012. augusztus 31. 17.00 óra
Az első tanítási nap: 2012. szeptember 3.

Téglás Város Önkormányzata 2012. szeptember 15-én rendezi meg immár negyedik alkalommal a Gulyás
Fesztivált. A hagyományokhoz híven idén sem marad el a főzőverseny, melyre szeretettel várjuk a főzni vágyó
családokat, baráti társaságokat, civil szervezeteket.
Jelentkezni és nevezni 2012. szeptember 12-én (szerda) délután 16.00-ig a Polgármesteri Hivatalban, Szentpéteriné
Zeller Edit vezető főtanácsos asszonynál lehet.
A jelentkezési lap letölthető a www.teglas.hu oldalról.

Tájékoztatás háziorvos szabadságáról

Egyéni pszichológiai konzultáció lelki problémák megoldására

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Dr. Silye Mihály 2012. augusztus 6-tól 2012. augusztus 24-ig
szabadságon van.
Első rendelési időpont: 2012. augusztus 27. hétfő Helyettesíti: Dr. Barta Károly

Óradíj: 4000 Ft/alkalom. /Egy alkalom 60 perces foglalkozást jelent./
Bővebb felvilágosítás és időpont egyeztetése:

Rendel: az ajtaján kifüggesztett időbeosztás szerint.

lllés Tibor okleveles pszichológus
Elérhetőségek: illestibor.db@gmail.com Tel: 06-70-636-8527-es számon

Tájékoztatás gyermekorvos szabadságáról

SZÜKSÉGES ISKOLAI FELSZERELÉSEK
A 6., 7., 8. ÉVFOLYAMON

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Dr. Gál Róza gyermekorvos az alábbi időpontokban szabadságon van:
2012. 08. 22. (szerda) és 2012. 08. 24. (péntek)
2012. 08. 29. (szerda) és 2012. 08. 31. (péntek)
Rendelési idő: 15.00 - 16.30, kivéve 2012. 08. 21. mely napon a rendelési idő: 9.30 - 11.00
Helyettesíti: Dr. Gál Zsuzsa

Tantárgy

Both Judit Tel.:06208058633 Bocskaikert, Poroszlay u. 23.

Téglás Városi Képes Újság
Impresszum
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

Matematika

1 db négyzetrácsos füzet – nagy (lehetőleg ne spirál)
1 db sima füzet – nagy (nem spirál)
körző
2 db vonalzó (az egyik derékszögű), körző, szögmérő
1 db vonalas füzet, 1 db szótár füzet, 1 db vonalas dolgozat füzet

Angol /
Német
Technika
Informatika
Testnevelés
Rajz

Ahol az elegancia lakik
Téglás, Kossuth u.50.
Tel.: 06-30/958-4748

Téglás, Böszörményi utca – Degenfeld utca
sarkán lévő házvállalkozásra alkalmas 77 m2
melléképülettel(korábban festékbolt volt)

ELADÓ!
Irányár: 13,9 MFt
Érdeklődni telefonon: 30/758-1044

8. évfolyam

3 db vonalas füzet (nem spirál), helyesírási szótár,

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel:
Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik: havonta
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik:
havonta 2100 példányban,Téglás
város területén.

7. évfolyam

Magyar
Történelem

Hagyományos ajándék, korszerű köntösben!
Valentin- nap, Nőnap, Anyák Napja? Melyik hölgy számára ne volna kedves egy szépen díszített
mézeskalács? Gyermeknapra, Pedagógusnapra, ballagásra és
esküvői köszönőajándékként, születés és névnapra, Ezüst,- Arany,- Gyémánt lakodalomra
ajándékozzon kézzel készített igényesen díszített és csomagolt mézeskalácsot!
Húsvétkor a mézeskalácsból készült hímes tojás ideális ajándék, locsolkodó férfiak
részére. A mézeskalácsokból minták megtekinthetők telefonos egyeztetés után a készítőnél.

6. évfolyam

Ének
Földrajz
Biológia
Fizika
Kémia
Etika

1 db A/4-es vonalas füzet (nem spirál)

1 db A4-es sima füzet, 20 db műszaki rajzlap
1 db színes lap csomag, 1 db ragasztó
1 db vonalas füzet
tornacipő, póló, rövidnadrág
1 db 12 színű filctoll
1 db rajzlap tartó mappa
1 db fekete színű tintenpen
40 db A/4-es műszaki rajzlap
1 db arany színű zselés toll
12 színű filctoll készlet
1 db ezüst színű zselés toll
1 db fekete alkoholos filctoll
2 cs. A/4-es műszaki rajzlap
körző, egyenes vonalzó,
1 db dosszié
derékszögű vonalzó
1 cs. A3 műszaki rajzlap
1 cs. színes papír
1 db 2 B-s ceruza
olló
1 db ragasztó
1 db ragasztó stift
12 színű vízfesték
(más ragasztó nem jó)
1 db vastagecset,
1 db vékonyecset
1 db vizes tál
1 db ének füzet
1 db vonalas füzet
1 db sima füzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db vonalas füzet

