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Megújuló energia-ipari szolgáltatóközpontok kialakítása Hajdú-Bihar és
Bihor megyékben HURO/1101/122/2.1.1
Jó ütemben halad a Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program. Mint
Önök előtt is ismert Önkormányzatunk, mint vezető partner vesz részt a programban a romániai
Fugyivásárhely mellett. A júliusban tartott sajtótájékoztató óta eltelt időben a magyar illetve a
román oldalon is gőzerővel folynak a munkálatok. Településünkön a Hajdu Ipari Parkban egy
meglévő épület (régi Kultúr-ház) felújítása, és energia-ipari szolgáltató központtá alakítása
valósul meg, Fugyivásárhelyen egy teljesen új központ létesül a pályázatnak köszönhetően. A tegnapi napon a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarában a projekt nyitókonferenciáján vettünk részt, ahol a projekt folyamatáról, megvalósításának lépéseiről
az ebben rejlő lehetőségekbe nyerhettünk bepillantást.
A tervek szerint új energetikai megoldások bevezetésére kerül sor, különböző
bemérések elvégzésének, kutatásoknak, oktatásnak és új munkahelyeknek ad
majd helyet a várhatóan jövő év októberében elkészült központ. Megismerkedhetünk a romániai partner Fugyivásárhely községgel is.
A programban résztvevő partnereken kívül a konferencián a megújuló energia
felhasználásának lehetőségeiről, fontosságáról, tapasztalatokról hallhattunk szakmai előadást többek között Horváth Attila Imre államtitkártól a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, Dr. Kálmán Ferenctől a
Debreceni Egyetem Műszaki karának tanszékvezetőjétől, Tóth Attilától a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökétől.
Czibere Béla polgármester

KÖZLEMÉNY
TÉGLÁS VÁROS POLGÁRMESTERE
TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT, HOGY AZ
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. NOVEMBER 26-ÁN 17 ÓRÁTÓL A
II. RÁKÓCZI FERENC BAPTISTA ÁLTALÁNOS ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA ÚTTÖRŐ U. 15. SZ. ÉPÜLETÉBEN
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
AZ ÉRDEKLŐDŐ POLGÁROK TÁJÉKOZTATÓT
HALLGATHATNAK MEG:
A VÁROS 2013. HÁROMNEGYEDÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÉS AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOKRÓL.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NEVÉBEN
CZIBERE BÉLA s.k. POLGÁRMESTER

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
3. Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolításáért munkaidőben, a Városházán kívüli helyszínen – a
többletszolgáltatás ellentételezéseként – 8 000 forint + ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án tartotta soron következő 4. Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolításáért munkaidőn kívül, a Városházán – a többletszolgáltaülését, melyet a Városi Moziban tartottak meg a Polgármesteri Hivatal felújítása miatt.
tás ellentételezéseként – 8 000 forint + ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták a polgármesteri tájékoztatót az elmúlt testületi ülés 5. Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolításáért munkaidőn kívül, a Városházán kívüli helyszínen – a
óta történt intézkedésekről.
többletszolgáltatás ellentételezéseként – 15 000 forint + ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
A Képviselő-testület elfogadta a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 6. A díjat a Téglási Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára kell befizetni.”
beszámolóját az elmúlt egy évben végzett szakmai munkájukról. A beszámoló részletesen bemutatja az
A testületi tagok elfogadták a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közterület filmforgatás célú
intézmény tárgyi, személyi feltételeit, a szolgáltatásokat és a szolgáltatás iránti igényeket és meghatározhasználatának szabályairól szóló rendeletet.
za a következő időszakra vonatkozó célkitűzéseket is. Az intézmény megkapta a határozatlan idejű
működési engedélyt, melynek feltétele a teljes körű akadálymentesítés és a jogszabályban meghatározott
A testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét, melyet jogszabályi előírások figyelembevételével
szakmai létszám biztosítása volt. Az akadálymentesítés megoldódott a Liget u. 1. szám alatti önkormánykészítettek el. A rendelet módosításával az adómértékek és adónemek köre nem bővült és a lakosokat
zati tulajdonba való átköltözéssel és felvételre kerültek szakképesített dolgozók ki.
többletköltség nem terheli.
A Képviselő-testület elfogadta az egyes anyakönyvi eljárások díjtételeiről szóló önkormányzati rendeletet. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló
rendelet 15/A.§-a 2011. január 1-i hatállyal új rendelkezésekkel egészült ki. A beiktatott rendelkezések
tájékoztatót. A könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy a 2013. évi költségvetés összhangban a
alapján:
törvényi szabályozással forráshiány nélkül lett elfogadva, ami a korábbi évekhez viszonyítva pozitívan
„(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése,
értékelhető. A bevételek magas arányának köszönhetően hitelfelvételre nem került sor, így a működési
továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
forrástöbblet biztosította a felhalmozási kiadások egy részének fedezetét. További szigorú gazdálkodástöbbletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű
sal egyensúlyban tartható az éves költségvetés.
díjat kell fizetni.”
Ezen rendelkezések alapján a díjtételeket önkormányzati rendeletünk 2. és 3. paragrafusa tartalmazza.
Elfogadásra került a Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, mely meghatározza a
„2. §
költségvetés tervezésének szempontjait, munkálatait.
1. Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítására elsősorban az anyakönyvvezetőnek a Téglási
Polgármesteri Hivatalban – 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61. szám – (továbbiakban: Városháza) találMódosításra került a Hajdúhadház és Téglás Szennyvíz Beruházási Társulás Társulási Megállapodása,
ható hivatali helyisége, az irodája, valamint a hivatal Tanácsterme szolgál.
melyben rögzítésre a beruházás finanszírozása, valamint a saját forrás biztosítás %-os aránya.
2. Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítására igénybe vehető egyéb helyiségről a jegyző az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
A képviselők döntöttek a Temető utcában gyalogos járda építéséről kb. 300 méter hosszú szakaszon.
15/A.§-a alapján dönt.
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, még ebben az évben elkészül a betonjárda.
3. A Városházától eltérő helyszín engedélyezése iránti kérelmet írásban, az 1. mellékletnek megfelelő
tartalommal az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor kell benyújtani.
A képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy az Annakert utcában megépülő járda megtervezésre kerüljön és
4. A hivatali helyiségen kívüli valamint a munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárás akkor engedélyezhető, ha
biztosították a tervezéshez szükséges költségeket a 2013. évi költségvetésből.
a törvényi feltételeken túl igazolják a jelen rendelettel megállapított díj befizetését.
5. Vasárnap és állami ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) egyes anyakönyvi eseményeket
A Képviselő-testület kitűzte a 2013. évi közmeghallgatás időpontját, melyet 2013. november 26-án 17
megrendezni nem lehet.
órától tartanak meg az általános iskola Úttörő utcai ebédlőjében.
3. §
1.Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítása munkaidőben a Városházán díjmentes.
A Különfélék keretében aktuális kérdésekről, feladatokról tájékozódtak a képviselők.
2. A Városházán kívüli helyszínen, illetve munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi eljárás
lebonyolítása díjköteles.
A Képviselő-testület zárt üléssel fejezte be munkáját.

Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja
Önt a „Múzeumi esték” keretében
„Öt órai teára”

2013. november 21-én (csütörtök)
17.00 órára a Helytörténeti Kiállítóterembe.

„Örök igazság, hogy sírva vigad a magyar és
fájdalmát humorba fojtja.”
E gondolat mentén állította össze műsorát
Erdei Sándor újságíró, aki feleleveníti az ’50-es
évek Magyarországának humorát; benne az
’56-os forradalom és szabadságharchoz kötődő
viccanyagot is.
Jőrös Andrea énekes a
hazaszeretetről énekel népdalokat.

Meghívó
Téglás Város Önkormányzata és a Bárczay Anna Városi Óvoda szeretettel hívja a gyerekeket,szülőket, nagyszülőket Ezüstcsengő rendezvényére 2013. december 6-án (péntek)
14.00-18.00-ig Helyszín: az általános iskola Fényes utcai tornacsarnoka
Program:
kézműves tevékenységek
kézműves áruk vására
ovicuki
14.00-15.00-ig, és 17.00-18.00-ig 1 perc és nyersz játék
15.00-17.00-ig várjuk a Mikulást
kiállítás az óvodai csoportok „Betlehemjeiből”

Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők

ahol minőségi OMV üzemanyagot tankolhat kedvező árakon

95 BENZIN
GÁZOLAJ
AUTÓGÁZ
Versenyképes árakkal kínáljuk termékeinket:
autóápolási-, felszerelési cikkek, motorolajok,
kerti- és barkács szerszámok, kisgépek, munkaruha,
védőfelszerelés, fólia, öntözőberendezés, ezen kívül
vetőmagok, műtrágya, növényvédő szerek, tápoldat, kaspó,
virágláda, tisztító felszerelések, gépalkatrészek
(MTZ, HW pótkocsi, IFA), csavarok, festékek.
Nyitvatartási időben állandó növény orvosi
szaktanácsadással állunk kedves vásárlóink rendelkezésére.
Növény orvosunk: MOLNÁR TAMÁS
Cím: 4243 Téglás, Böszörményi út 34.,
Telefon: 52/703-049,
Mobil: 30/589-6314, 30/860-5080,

VÁROSI HÍREK
Segélyek pótkifizetése 2013.11.20-án (szerda) 13.00-14.30-ig.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás Erzsébet utalványban való kifizetése.
Városellátó Szervezet (Liget u. 1.) 2013. November 27. (Szerda) 09.00-12.00 és 13.00-14-30-ig.

ÚJABB NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK
TÉGLÁSON
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény mint a település
eMagyarország pontja tájékoztatja a tanulni vágyókat, hogy a TÁMOP 2.1.2
„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című pályázat
keretében 2013. novemberében újabb jelentősen támogatott képzésekre
kerül sor városunkban.
A képzés önköltsége téglási lakosok számára: 2%,
azaz 90 órás képzés esetén 1800,-Ft!
Újrakezdő vagy középhaladó 90 órás angol, illetve 60 órás német
nyelvtanfolyamra, valamint 30 órás informatikai képzésre várjuk a téglási
érdeklődőket (és környékbeli települések lakóit)
További felvilágosítást a könyvtárban kaphatnak Tompa Tiborné mentornál,
illetve a 06-70-433-8651-es telefonszámon.

SIKERESEN SZEREPELTEK VERSMONDÓINK HAJDÚHADHÁZON!

2013. november 9-én lezajlott a hajdúhadházi járási versmondó verseny.
Felsős tanulóink hatan képviselték iskolánkat. Az 5-6., valamint a 7-8.
évfolyamokat összevontan zsűrizték, melyen a következő helyezéseket
érték el tanulóink:
5-6. évfolyam:
1. helyezett Görög Nóra 5.c
2. helyezett Orosz Szilárd 6.c
3. helyezett Fábián Zsanett 6.a
7-8. évfolyam:
1. helyezett Kecsedi Rebeka 7.a
3. helyezett Kovács Barbara 8.c
Különdíj: Gábor Zsuzsa 8.b
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Dávidné Veress Eleonóra magyartanár

Súlyemelés
Ismét kitettek magukért a Téglási Hajdu Ipari VSE súlyemelői
a Budapesten megrendezésre kerülő 2013-éves Serdülő Országos Bajnokságon. Testvériség SE Csarnokában ahol Európa
Csúcsok is születtek. Téglási versenyzők 18 Magyar pontot
gyűjtöttek. Arany, ezüst éremmel térve haza. Köszönet a
Téglási II. Rákóczi Ferenc Ált. Műv. Iskola közreműködésének. Versenyzőink nagy csatát vívtak ZTE, Haladás, Tatabánya, Soroksár, Testvériség, Kisújszállás, Békéscsaba,
Biharnagybajom, Iregszemcse, Kazincbarcika versenyzőivel.
Eredmények:

A II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola „Csak
tiszta forrásból” címmel rendezett kiállítást és műsoros estet 2013. november
11-én. A rendezvény a NEMZETI TEHETSÉPROGRAM által kiírt
NTP-MR-MPA-12 számú nyertes pályázat eredményeként valósult meg.
E napon 16 órakor nyílt meg az iskola Aulájában a gyermekalkotásokból
rendezett kiállítás. Szilágyiné Bodnár Erzsébet Igazgatónő megnyitóbeszédében
méltatta a kiállított, közel 80 képet, melyek témája magyar mondák illusztrálása volt.
A műsoros est 17 órakor kezdődött a városi Moziban.
A nagysikerű műsorban felléptek iskolánk néptánc és
zenei tanszakos tanulói, művésztanáraik, valamint a
Bocskaikerti Németh László Általános Iskola citera
csoportja. A műsort a Maróthi György Népi Együttes
táncosainak produkciója zárta.

Női : 58 Kg 1. hely Tóth Anna Téglás VSE
Férfi : 56 Kg 4. hely Szabó Béla Téglás VSE
69 Kg 2. hely Brázda Rudolf Téglás VSE
+85 Kg 5. hely Bilák Bence Téglás VSE
Edzőjük: Nagy László

Értesítés éleslövészetről!
Az V. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2013. november 19-20-21-én éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, 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.

A kompetencia, mint sikeres tevékenységvégzést feltételező
elem jelenik meg nevelésünkben. Sokféle tevékenységben
fejlesztjük a gyermekek kompetenciáit. Ez a
képességfejlesztés és az erre létrejövő siker óvodai
mindennapjaink része. Tűz, Víz, Föld, Levegő témakörök,
mint a Kompetencia alapú tanulás megvalósulásának lehetséges színterei, melyek ebben a tanévben óvodai
szinten is megjelennek a nevelési folyamatban.

Gratulálunk!

Elveszett!!

Szabó Lászlóné és Szabó László
téglási lakosok 2013.10.05 -én
ünnepelték házasságuk 50. évfordulóját családjuk és barátaik körében.

8 éves sziámi cicánk 10.28.-án

Márton napján indult óvodai TŰZ PROJEKTÜNK. Ebben a
témakörben a gyermekek közvetlen tapasztalatokat is szereznek a
tűről, mint az ember barátjáról, mint veszélyforrásról. Így fáklyás
körmenetben tettük szemléletessé a gyermekek számára, hogy a
tűz meleget ad, világít számunkra. A szeles időjárás ellenére a
szülők és a gyerekek hosszú sorban, megőrizve fáklyájuk fényét
sétálták körbe az óvodát. A séta után Márton napi táncház és
libazsíros kenyér várta a gyerekeket.
Zimánné Marján Irén
módszertani munkaközösség-vezető óvodapedagógus

elveszett a Temető utca
környékéről!
Kérem aki látta, vagy valami
információt tud róla, hívjon az
alábbi telefonszámon!!!!
A megtalálót pénzjutalomban
részesítjük!
Neked csak egy macska, nekünk
egy családtag!
Tel: 06-70/378-3350
Téglás,Temető utca 12.

ELADÓ
Eladó 4 db téli gumi abroncs 175/ 70 R13 80%-os
5000 ft/ db
Érdeklődni: 06-30-502-8523

Elérkezett a digitális átállás ideje!
7 adáshoz szükséges dekóder ajánlatunk:
* Alcor HD2650 dekóder 7990 Ft
Wayteq HD 95 CX dekóder 11 500 Ft (kártyafogadós)
Nagy nyereségű antennák 6500 Ft-ért!
Érdeklődjön a csomagajánlatokról is!

HP laptopok verhetetlen áron a COM 2 Bt-nél!
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
Szerkesztő: Karsai Katalin
Hirdetésfelvétel:Téglás,Malom u.2/a
Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város területén.

Hajdúhadház, Erdő u. 2. szám alatt található 87m2-es lakóház
bútorozottan eladó.
Ár: 3,8 Millió Ft
Tel.: 06-70-622-0265
Kérem segítsenek!
Gyermekem Dudás Sándor (szül. 1984. 09.14.) nagyon súlyos beteg. Vese és
hasnyálmirigy transzplantációra, átültetésre várunk Pécsen.
Nagyon sok kezelésre járunk és a gyógyszerei is nagyon drágák.
Steril szobát kell kialakítani, amihez szükségünk lenne anyagi segítségre.
Szükség lenne egy bejárati ajtóra, beltéri ajtóra, 1 db szekrény, 1 db kanapéra vagy
bármire. A fürdőszobát is fel kell újítanunk, illetve sterilizálni kell.
Amennyiben lehetőségük van anyagi támogatásra, erre a számlaszámra küldhetik el:
11773384-01023554
Nagyon kérem, aki tud segítsen!
Tisztelettel és köszönettel: Dudás Sándorné Téglás, Bóti út 13. Tel.: 06 20 588-7054

