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Polgármesteri tájékoztató
A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-én tartotta soron következő ülését.
A képviselők az első napirendi pontban polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta történt
fontosabb intézkedésekről.
A Képviselő-testület elfogadta a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. október 1. – 2012. szeptember 30-ig terjedő időszakban végzett, a
családsegítő szolgáltatásra vonatkozó szakmai tevékenységének értékelését. A képviselő-testület ismeri az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét és jól tudja, hogy
csak nagy nehézségek árán és megszorításokkal tudjuk a megfelelő gazdálkodást fenntartani. Igyekszünk intézményeink személyi és tárgyi feltételeinek megfelelő
színvonalú biztosítására. Törekszünk arra, hogy megőrizzük a szociális ellátó rendszer eddigi eredményeit, így a családsegítés területén is. Kérte a testület az intézmény
vezetőjét, hogy továbbra is ésszerű szervezéssel és takarékos gazdálkodással végezzék szakmai munkájukat.
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Hajdúhadház-Téglás-Bocskaikert települések 2013. január 1-től továbbra is a jelenlegi formában tartják fenn és közösen látják el a szociális és
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeiket.
A testület módosította a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát és 2012. december 1-től a Városellátó Szervezet épületébe a Liget u. 1. szám alá költözik az
intézmény.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolóját a 2011-2012-es tanévben végzett tevékenységükről, valamint az Intézmény Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló értékelést. A testület elfogadta az általános iskola 2012. január 1. - augusztus 31-ig tartó gazdálkodásáról
szóló záró beszámolót, mivel az intézmény fenntartója 2012. szeptember 1-jétől a Baptista Szeretetszolgálat.
A testület felülvizsgálta az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletét, melyet egységes szerkezetben elfogadtak.
Magyarország Országgyűlése döntött a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény értelmében a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, ahol az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátást biztosítják 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerül.
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Téglás Város Önkormányzata átadja a feladatellátást biztosító létszámot, valamint az ellátást biztosító létesítményt az eszközökkel egyetemben.
Településünkön továbbra is működik majd az Okmányiroda, valamint lesz kihelyezett Kormányablak is.
A Képviselő-testület döntése értelmében 2013-ban Önkormányzatunk nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, mert még nem tudjuk
költségvetési adatok hiányában, hogy lesz-e rá forrásunk.
A Különfélék keretében aktuális feladatokról és közérdekű kérdésekről tájékozódtak a képviselők.

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
2012. október 16-án játékos vetélkedőt szerveztünk a szépkorúak számára.
Érdekes kérdések, tréfás feladatok megoldásával töltötték a délelőttöt a játékban
résztvevők. Öröm volt látni, ahogyan mindenkiből előbujt az örökké benne élő
gyermek. Hatalmas kacagások és jókedvű népdalok csendültek fel a szünetekben.
Mindenki elégedetten és az elért eredményeknek örülve zárta a napot.
Kedves játékosok! Jövőre veletek ugyanitt!! Kívánok mindenkinek további jó
egészséget és még számos vidám napot a szépkorúak rendezvénysorozatában!
Következő programok:
Márton- napi mulatság Hajdúhadházon
Szépkorúak bálja

Már hagyománnyá vált óvodánkban, hogy a különböző évszakokban sétára megyünk a nagycsoportos gyerekekkel. Így történt ez október 19.-én pénteken is. Úti célunk a kastély park volt. Reggel még ködös, nyirkos idő
köszöntött ránk, de mire az első csoportok elindultak a nap is kimosolygott a felhők közül. Elemózsiával és
játékokkal felpakolva indultak útnak a gyerekek. Útközben és a parkban is megfigyelték a természetben bekövetkezett változásokat. A lehulló színes faleveleket, terméseket, kopaszodó fákat. Gyűjtöttek makkot, gesztenyét,
falevelet, melyeket felhasználnak majd a foglalkozásokon, kezdeményezéseken illetve a játékuk során.
A megfigyelések és gyűjtögetések után a hozott enni és innivalókat elfogyasztották, majd akinek kedve és ereje
volt labdázhatott, ugráló kötelezhetett, hullahopp karikával játszhatott. Kissé fáradtan, de örömteli arccal érkeztek
vissza az óvodába. A délutáni pihenés mindenki számára nagyon jól esett.
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

Chebliné Kocsis Erzsébet

Az Emberi Erőforrások Minisztériumban október 26-án, Batthyány-Strattmann
László születésének 142. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Kissné
Szathmári Piroska diplomás ápolónő több évtizedes egészségügyi és szociális
területen végzett kiemelkedő munkájáért Pro Sanitate díj elismerésben részesült.
A díjat Szócska Miklós egészségügyi államtitkár adta át.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk.
Téglás Város Önkormányzata, Képviselő Testülete és
Polgármesteri Hivatala nevében:
Czibere Béla polgármester
Vatai Imréné címzetes főjegyző

A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény idén ünnepli
fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból számos
rendezvényünk szól majd a könyv, az olvasás
fontosságáról, az emberek életében betöltött szerepéről.
Ilyen jeles esemény lesz a 2012. november 30.-án megrendezésre kerülő fotókiállítás-sorozatunk újabb állomása, mely tárlat anyagának összeállításához ismét a lakosság segítségét kérjük: várjuk azokat a régi vagy új fotókat,
amelyek témája valamilyen módon kapcsolódik az említett évfordulóhoz, a könyv
népszerűsítéséhez, az olvasás egyedülálló élményéhez.

Téglás város Önkormányzata október 23-án a „Szabadság Napján” emlékezett meg az 1956. október 23-ai forradalom
és szabadságharc 56. évfordulójáról. A programsorozat a református templomkertben koszorúzási ünnepséggel
kezdődött. A történelmi egyházak vezetői: Molnár Csilla református lelkész, Urgyán Antal görög katolikus paróchus,
Mézes Attila római katolikus káplán emlékezett meg a forradalomhőseiről, áldozatairól.
Ezt követően a Városi Önkormányzat, egyházak, intézmények, pártok, civil szervezetek
képviselői helyzeték el koszorúikat a történelmi kopjafán.
A Városi Moziban a Himnusz hangjai után Czibere Béla polgármester ünnepi beszédében megemlékezett az 56 évvel ezelőtt történt eseményekről, több alkalommal párhuzamot vont a múlt és a ma társadalmi helyzetéről. Így fogalmazott: „1956. valódi üzenete
az volt, hogy olyan országot kell teremtenünk, ahol tiszteletben tartják a nép, nemzet
akaratát. Sajnos még manapság nincs így … Ma az ország 2/3-a él bizonytalanságban,
kilátástalanságban és szegénységben. Sokan keresik boldogulásukat, megélhetésüket
külföldön, hasonlóan 56-hoz. A különbség az, hogy akkor elsősorban politikai okok, míg
most gazdasági okok miatt hagyják el az országot a fiatalok.”
Így zárta megemlékezését: „Ismerve az eseményeket elmondhatjuk, hogy 1956. őszén
jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok! 1956. a magyar nép nagy és egyetemes tette volt.
Szép és dicső! A balsorssal tépő történelmi idő meleg sugárzása és a ragyogása..”
Az ünnepi műsort a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény pedagógusai és tanulói készítették és adták elő. Köszönjük a kivitelezésében
és előadásában csodálatosan megvalósított emlékműsort.
Az ünnepség a Szózattal zárult.

A fényképek beadási határideje 2012. november 20.

VÁROSI HÍREK
Sport hírek

Értesítés

Súlyemelés
Nemzetközi Utánpótlás Súlyemelő Versenyt rendeztek 2012.10.13.-án Nyíregyházán. Téglás Hajdu Ipari
VSE súlyemelői Románia csapata mögött II. helyezést szerezte meg. Téglási súlyemelők 24 gyakorlatból 24
jó gyakorlatot hajtottak végre. Egyéniben 3 arany 1 ezüstéremmel tértek haza.
Csapat tagjai: Gömöri Dávid, Törő András, Brázda Rudolf, Pánik Tamás.
Csapatbajnokság végeredménye:
1, Románia 884,21 pont 2, Téglás Hajdu Ipari VSE 767,53 3, NyVSC 662,56
Kézilabda:
Téglás VSE- Amatőr NKSE Hajdúszoboszló 20-26 (9-11) 2012.09.29.13:30
Góllövők: Kelemen T. 7, Gábor I. 5, Juhász Sz. 4, Nagy N. 2, Kiss P. 1, Faragó Sz.1
Téglás VSE- Nádudvar Akarat Sportkör 23-18 (15-10)
2012.10.06. 14:00
Góllövők: Gábor I. 5, Kiss E. 5, Kelemen T. 4, Bereczki B. 3, Ágostonné N.K. 2, Nagy A. 2, Nagy N. 2

Értesítjük a lakosságot, hogy 2012. november 1-jén
(csütörtök) az alábbi menetrend alapján közlekedik
a HALOTTAK NAPI autóbuszjárat.
2012. november 1-jén
1000, 1200, 1400, 1600 órakor
Téglás Böszörményi - Kossuth L. utcasaroktól indul és megáll Új utca sarok,
Gázcsere telep, Főtér, Temető u. majd a TEMETŐNÉL.
1100, 1300, 1500, 1700 órakor
Téglás TEMETŐ-től indul visszafelé és megáll a fent leírt megállókban.
AZ AUTÓBUSZJÁRAT INGYENES!
Polgármesteri Hivatal

Komádi SE- Téglás VSE 23-20 (10-5)
2012.10.13. 14:00
Góllövők: Bereczki B. 9, Nagy N. 4, Juhász Sz. 3, Kiss E. 2, Harangi A. 1, Faragó A. 1
Létavértes SC 97 SE- Téglás VSE 29-16 (13-6)

Tájékoztatás háziorvos szabadságáról

2012.10.20. 16:00

Dr. Barta Károly háziorvos tájékoztatja betegeit , hogy

Góllövők:Faragó Sz. 3, Kiss E. 3, Kelemen T. 3, Barta E. 2, Bereczki B.2, Nagy N. 2, Juhász Sz.1

2012. november 5-9 között szabadságon lesz.

NKK Balmazújváros- Téglás VSE 36-11 (21-3)
2012.10.28. 10:30
Góllövők: Kelemen T.5, Juhász Sz. 3, Bereczki B. 2, Ágostonné N. K. 1,
Labdarúgás
2012.10.07. 14:00 Derecskei LSE- Téglás VSE
2012.10.14. 14:00 Téglás VSE– Nyíradony VVTK

2012.10.20. 13.30 Józsa SE– Téglás VSE
2012.10.28. 13:30 Téglás VSE– Monostorpályi SE

3-2

1-2
2-2
3-2

Góllövők: Bánfi Zs. (2)
Góllövők: Karóczkai V. (1)
Góllövők: Bánfi Zs. (2)
Góllövők: Danó Zs, (1)Tóth P. (1), Nagy J. (1)

Ezeken a napokon a pácienseit dr. Tóth László kollégája látja el. Betegeit a
rendelő ajtaján elhelyezett táblán tájékoztatja.
Dr. Tóth László szintén tájékoztatót helyez ki a helyettesítés alatti rendelési
időpontokról.

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM: KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

ÉRTESÍTÉS

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ
NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb
feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi
szolgáltatásokkal. HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI
VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ! REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

Értesítjük Téglás Tisztelt lakosságát és a jogi

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

személyeket, hogy 2012. november 01-én
(csütörtökön) a hulladékszállítás az ünnepre
való tekintettel elmarad!

Helyette:
2012. november 03.-án szombaton
történik a hulladékszállítás.
A megszokott időben és helyen az
elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6
óráig helyezzék ki.

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában
(lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A
REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.
Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével
kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!
Agrárkamarai Tanácsadó Iroda Téglásiak részére: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. (Harangi Sándor 06-30-760-0194)

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

"ARS POETICA"

2012.11.10-én szombaton boresttel egybekötött
Márton napi ételekkel várjuk kedves vendégeinket!
Menü:
Hideg előétel: Libamájpástétom salátával,pirított kaláccsal
Leves : Liba becsinált leves
Főétel: Gyömbéres gesztenyével töltött libacomb,
zöldséges savanyú káposztalepényen, szőlőmártással
Desszert: Márton napi rétes

Az ételek mellé 2012-es újborokat kínálunk.

Jegyek elővételben megvásárolhatók korlátozott számban
a Véndiófa Csárdában 6000ft/fő
Tel:52/276-281 www.vendiofacsarda.com
NAGYVIRÁGÚ SZÁLAS ÉS CSEREPES
KRIZANTÉM ELADÓ!
Ugyanitt 220 L-es kombi hűtőszekrényes ELADÓ!

címmel 2012. október 12-én került megrendezésrea téglási amatőr képzőművészek 3. bemutatkozó tárlata. A Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény felhívására érkező festmények, grafikák, szitanyomatok, fotók, textil munkák, fafaragások,
szobrok, maszkok, ékszerek idén tizenhét alkotó tehetségét, kreativitását, szorgalmát dícsérik.
A kiállítás változatos, színes anyaga fontos üzenetet hordoz: az alkotás mindenki számára elérhető örömét, nagyszerűségét.
A megjelenteket elsőként Németi Katalin, az intézmény vezetője köszöntötte, hangsúlyozva a szervezők azon törekvését, mely
évek óta a helyi értékek bemutatását tűzte ki célul.
Zimán Ferenc alpolgármester ünnepi gondolataiban kiemelte e hagyományteremtő szándék fontosságát, illetve annak az alkotói
munkának a jelentőségét, melynek során nem pusztán tárgyak, hanem érzelmek, gondolatok, eszmék születnek, emberi jellemek
fejlődnek, alakulnak. A szakma véleményét tolmácsolta B. Orosz István festőművész, aki megnyitó beszédében minden egyes
alkotót és művet méltatva kitartásra, a megkezdett út folytatására biztatott.
A délutánnak a művész „Tiszta szívvel” című, József Attila verseiből összeállított irodalmi műsora adott csodálatos lírai keretet.
A tárlatot az érdeklődők 2012. november 23-ig tekinthetik meg a könyvtár nyitvatartási rendjében.

Detári Dóra
Gargya Fanni
Nagy László
Sárga Antalné
Tóth Anita

TÉGLÁS, PETŐFI U. 15., 06-52/384-281

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

Bemutatkozó alkotók:
Fekete Krisztina
Fekete Éva
Gáspár Szabolcs
Kemecsei Edina
Kiss Imre
Kovács Gábor
Nagy Tamás
Sain Vivien
Sárga Antal
Szabó Ádám
Szabó Miklós Szűcs Nikoletta

Gratulálunk!
Németi Katalin intézményvezető és a könyvtár valamennyi munkatársa

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

Összközműves családi ház eladó Tégláson, a Vasút u 13.
szám alatt. Nagy telekkel!
Érd: 06-20-510-0013 Irányár: 4 millió Forint

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel:
Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik: havonta
Lapzárta: kedd 16 óra

Lignit barna szén 1400 Ft/mázsa
50 mázsa felett ingyenes házhozszállítás!

Megjelenik:
havonta 2300 példányban,Téglás
város területén.

Érdeklődni:
06-20-275-8970; 06-30-441-8988

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

Érdeklődni: Szabó Zsolt Telefon: 20/986-9902

