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Éves csapadékmennyiség Tégláson:
Éves csapadék mennyisége mm-ben

Kedves téglási lakosok!

2008.

A június 14.-ei orkán eredetű szél és vihar súlyos károkat okozott Tégláson. Több mint 700 lakóingatlan tetőszerkezete
sérült meg, de súlyos károk keletkeztek a műemlék Református Templomban és Önkormányzati intézményekben is.
A Polgármesteri Hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a katasztrófa elhárításra szakosodott szervezetekkel (Tűzoltóság, E.On, Katasztrófavédelem) a saját dolgozók és közmunkások bevonásával nagy erővel megkezdődtek
a kárelhárítások.A szolgálati út betartásával a Védelmi Bizottság elnökénél, valamint Tasó László országgyűlési
képviselő úrnál kezdeményeztük a település „katasztrófa sújtotta övezetté” történő nyilvánítását. A Védelmi Bizottság elnöke kérésünket a Belügyminisztériumba továbbította. Sajnos kérésünk nem került támogatásra, ezért
a Vis Maior alapból a lakosság nem részesülhetett támogatásban. A károk megtérítésében a lakosság részére
csak a biztosítás segíthetett. Az önkormányzat a legnagyobb kárt elszenvedett családoknak gyorssegély formájában nyújtott segítséget. Kezdeményezésemre a Téglási Családokért Közhasznú Egyesület is gyűjtést szervezett
a károsultaknak, aminek köszönhetően további 5 család részesült támogatásban. A Tűzoltóság és a Városellátó
szervezet dolgozói folyamatosan tisztították meg a közterületeket a kidőlt fáktól és segítséget nyújtottak a legrászorultabb embereknek a helyreállításban. A katasztrófát követően a téglási emberek és önkéntes segítők példát
mutattak önzetlenségből a kárelhárításban nyújtott tevékenységükkel.
Köszönöm minden jó szándékú embernek a segítségnyújtást.
Czibere Béla
Téglás Város Polgármestere

388,7

2009.

466,3

2010. augusztusig

1062,4

2010. augusztusig 2008 évhez viszonyítva 3,6-szorosával, 2009 évhez képest
pedig 4,4-szeresével esett több csapadék.

2010. nyári csapadék mennyisége (augusztus 23-ig) Tégláson:
2010.

Csapadék mennyisége mm-ben

Június

153,6

Július

168,4

Augusztus 23.-ig

107,5

Összesen:

429,5

Nem egészen 3 hónap alatt a korábbi teljes éveknek megfelelő csapadékmennyiség érkezett

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
MEGHÍVÓ

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub és Téglás Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját 2010. szeptember 04-én a Téglás
városi sportpályán rendezendő IX. Térségi meghívásos amatőr fogathajtó
versenyre.
Program:
• 8.00 Fogatok érkezése
• 9.15 Megnyitó Köszöntőt mond:
• Czibere Béla Téglás Város Polgármestere
• 9.30-12.00
• I. fordulós akadályhajtás hintóval
• Pónifogatok akadályhajtása
• Kettes fogatok akadályhajtása
• 12.00-14.00 Ebédszünet
• 14.00-16.00 Vadászhajtás hintóval
• 16.30 Ünnepélyes eredményhirdetés

Felhívás

Téglás Városi Önkormányzat
2010. szeptember 11-én rendezi meg a
II. Téglási Gulyásfesztivált.
Szeretettel várjuk a főzni vágyó családokat,
baráti társaságokat, civil szervezeteket.
Jelentkezni és nevezni a Polgármesteri Hivatalban,
Szentpéteriné Zeller Edit
vezető főtanácsos asszonynál lehet 2010. szeptember 8-ig.

Viharkár elleni védekezésre pályázat alapján
a Vis major alapból az Önkormányzat
6 900 000 Ft támogatásban részesült
TÁJÉKOZTATÓ

a Helyi Választási Bizottság legutóbbi üléséig nyilvántartásba vett polgármesterjelöltekről
Téglás, 2010. augusztus 26.-ig

Nyilvántartási
sorszám

Nyilvántartásba vétel
dátuma

Név

Lakcím

Jelölő
szervezet

1.

2010.08.19.

Czibere Béla

Téglás, Május 1. u. 38.

független

TÁJÉKOZTATÓ

a Helyi Választási Bizottság legutóbbi üléséig nyilvántartásba vett képviselőjelöltekről
Téglás, 2010. augusztus 26.-ig

Programajánló
•2010. szeptember 4.
•2010. szeptember 11.
Fogathajtó verseny
II. Téglási Gulyásfesztivál
Helyszín: Téglás, Városi Sportpálya Helyszín: Téglás, Városi Mozi udvar

4ssss rádió hírei

Még mielőtt bármibe is belekezdenénk, szeretnénk megköszönni az ötletgazdáknak a lehetőséget és a kezdeményezést, hogy létrehozták ezt az újságot, amit most Ön is a kezében tart. Szeretnénk minden héten tájékoztatni Önöket a rólunk, illetve a velünk kapcsolatos dolgokról, történésekről,
aktualitásokról, úgyhogy most nézzük sorban mi is történt a 4-SSSS Rádióval az elmúlt napokban.
Mint azt hallhatták már, pár hete elindult rádiónkban a „Barangoló” című műsorunk, mely műsor téglási embereknek szól, téglásiaktól, a tégláson
és környékén lévő dolgokról, emberekről és minden olyanról, amit fontosnak, vagy érdekesnek tartunk.
Ez a műsor Önről szól. Ha van téma-ötlete, hogy minek járjunk utána, miről szóljon a műsor, osszák meg velünk: küldjék el e-mailben a radio@pke.hu címre, vagy
dobják be a postaládánkba a Kossuth U. 74 szám alá. Mi ha érdemesnek találjuk, utánajárunk és készítünk belőle egy Barangolót.
Érdekessége még ennek a műsornak, hogy halad a technikával. Egészen pontosan: hamarosan felkerül az összes adás az internetre is, vagyis hallgatható lesz on és
off-line is, a COM-2 BT támogatásával. Ezzel lehetővé tesszük azt, hogy ha vannak ismerősök, rokonok, barátok külföldön, akkor csak „bepötyögik” a megfelelő
web-címet és már hallhatják is szerte a világon, legyen az Los Angeles, vagy épp Mexico. Köszönet érte.
Barátsággal : Balogh „Pu-Fee” János.

SPORT

Téglás VSE kézilabda hírek
Forker Kupa. Téglás VSE.
A téglási kézilabdás lányok 2010.08.22-én megszervezték (hagyományteremtő
szándékkal) az első Forker Kupát, ahol több város kézilabdás lányai csaptak ös�sze a bajnoki címért.
A 4SSSS Rádió természetesen itt is jelen volt, akik a pálya mellet felállított standjukról hangos zenével, élő bejelentkezéssel és szurkolással buzdították a téglási
kézis lányokat.
A gáláról képeket is készítettek, amik megtekinthetők a: www.pke.hu oldalon.
A Téglás VSE kézilabdacsapata 2.helyezést ért el ezen a megmérettetésen, sőt a
csapatunkól került ki a torna legjobb játékosa, Fóhn Zsanett.
A helyezettek: 1. hely: Tiszalök, 2. hely: Téglás VSE, 3.hely: Nagyecsed
Köszönjük a tornán megjelenteknek a buzdítást, szurkolást!
Téglás VSE labdarúgás hírek
Téglás város futballcsapata labdarúgó mérkőzésre hívja az érdeklődőket! 2010.
augusztus 29-én(vasárnap) 17:00-órától Téglás VSE – Tiszacsege összecsapás tekinthető meg a városi sportpályán. Ifjúsági mérkőzés 15:00 órától
Belépőjegyek ára: Felnőtt belépő: 400 Forint Nyugdíjas, diák: 200 Forint
Hölgyeknek: ingyenes
Minden sportbarátot szeretettel várunk!
dr. Mráz Ildikó
Európa jog szakjogász

MEGNYITOTTAM

ügyvédi irodámat Hajdúhadház központjában a dr. Földi J. u. 3. alatt.
Ügyfélfogadás: kedd: 11.00 – 14.00, szerda: 9.00-13.00, péntek: 9.00-13.00
Profil: adás-vételi, ajándékozási, tartási szerződések,
társaságok alapítása, bontóperek, vagyonközösségi, kártérítési ügyek intézése.
Elérhetőség: telefonszám: 06/30-90-40-233,e-mail: mrazildiko@gmail.com

4ssss rádió hírei
Az Augusztus 20-ai ünnepségre Debrecen városában összegyűlt a
világ, a múlt és a jelen. A múlt az Old Timer-ekben köszönt ránk. A
Debreceni Old Timer Club a virágkarneváli menet felvezetőjeként
tette tiszteletét. Körülbelül 100 fő vett részt, Szlovákia; Szerbia; Anglia és a Magyar résztvevőkkel, valamint 70 jármű (autó és motor
vegyesen) jelent meg, melyeknek legöregebb tagja 1902-ből, míg a legfiatalabb 1970ből gurult elénk.
Hogyan is került képbe a 4-SSSS Rádió? Ha emlékeznek még 2007-ben a
bulikaravánunkon megjelent pár veterán csoda és ekkor egy igen jó barátság vette
kezdetét. Az idei évben az Old Timer Club Debrecenben a Vekeri Tó mellet található
Dorcas Campingben pihente ki a karneváli «fáradalmakat» és Rádiónk segítkezett a
szórakoztatásukban. Zene és tánc, amihez mi igazán értünk, így teljesen automatikus
volt a jelenlétünk, mely felkérésnek örömmel tettünk eleget.
Szeptember 11-én a Gulyás Fesztiválon is látható lesz a Debreceni Old
Timer Club pár járműve, egy kiállítás alkalmával a mozi mögötti területen.
Barátsággal : Balogh „Pu-Fee” János.

Bek Pál Kertbarátkör hírei
A hajdúdorogi lecsófesztiválon a téglási Bek Pál Kertbarátkör nagy
sikereket ért el.Ismét öregbítette Téglás hírnevét.
A 24 elkészült lecsó közül a mesterszakács 2. helyre értékelte az „emberes”
kissé csípősre sikerült finomságot.
A dinnyefaragó verseny
- ami belépője volt a
lecsófesztiválnak – a zsűri
az első helyet a Bek Pál
Kertbarátkörnek ítélte.
Molnár Jánosné
Ibolya faragta az alkotásokat.

Nyilvántartási
sorszám

Nyilvántartásba
vétel dátuma

2.

2010.08.19.

3.

2010.08.19.

4.

2010.08.19.

5.

2010.08.23.

Kása Sándorné

6.

2010.08.23.

Lakatos Péter

7.

2010.08.23.

Sárga Antal

8.

2010.08.23.

Szilágyiné
Bodnár Erzsébet

9.

2010.08.23.

Zimán Ferenc

10.

2010.08.25.

Szaráka Józsefné

11.

2010.08.25

Gábor Lászlóné

12.

2010.08.25

Nagy László

13.

2010.08.25

Molnár József

Név
Majoros Lászlóné
Chebliné
Kocsis Erzsébet
Kissné
Szathmári Piroska

Lakcím
Téglás,
Sipos S. u. 28.
Téglás,
Degenfeld u. 18.
Téglás,
Fényes u. 1/C II/6
Téglás,
Stadion u. 2.
Téglás,
Fényes u. 3.
Téglás,
Gyár u. 27.
Téglás,
Kossuth u. 11.
Téglás,
Csokonai u. 5.
Téglás,
Szabadság u. 15/A
Téglás,
Barátság u. 13.
Téglás,
Dózsa Gy. u. 47..
Téglás,
Kossuth u. 65.

Jelölő szervezet
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

ÓVODAI HÍREK

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy
2010. augusztus 30-31-én az óvoda, költözés miatt ZÁRVA tart.
Nyitás: 2010. Szeptember 01-jén
Megértésüket tisztelettel megköszönöm:
Szabó Mónika óvodavezető
ÓVODAI HÍREK
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy
2010. szeptember 1-jétől az óvodai csoportok
a következő helyeken lesznek:
Kossuth u. 72/a (nagyóvoda)
százszorszép csoport
cica csoport
pillangó csoport
kisvakond csoport
csicsergő csoport
csibe csoport
Fényes u. 9-11
szivárvány csoport
margaréta csoport
Úttörő utcai iskola könyvtár felőli bejárat
katica csoport
napocska csoport
micimackó csoport

egyház

Az új tanév kezdetére

Bemutatkozás
Urgyán Antal görög katolikus pap vagyok, 2010. július 1-től Kocsis Fülöp megyéspüspök kinevezése átal téglási paróchus. Görög katolikus
egyházunk egyik központjában Hajdúdorogon nőttem fel, ahol az Úr kegyelméből megkaptam a hitet, amelyet az egyházi közösség, a család,
a vallásos népszokások, hagyományok táplálták, és amely arra vezérelt, hogy felvételemet kérjem a papnövendékek sorába.
A teológiai tanulmányaim befejezése után Máriapócsra kerültem, mint kántor és idegenvezető. A csoda a szemem előtt zajlott nap, mint
nap, amint láttam az egyszerű és mély lelkű kárpátaljai emberek imára kulcsolt kezeit, valamint az Egyesült Államokból, Németországból és
Kínából érkező turisták döbbent tekintetét. E poros szabolcsi falu könnyező képe erősítette vállalásomat és meggyőződésemet. Ezt követően
Nyíregyházán a Püspöki Hivatalban szolgáltam egyházamat.
Éppen tíz esztendeje, hogy 2000. augusztus 6-án a Máriapócsi Kegytemplomban szenteltek pappá. Ezt követően Keresztes Szilárd püspök
atya Piricsére helyezett, ahol a feleségem, Szabó Szilvia az Úr akaratából megajándékozott két kislánnyal, Csengével és Lucával. Harmadik
gyermekünk érkezését pedig a napokban várjuk. A papszenteléskor mindenki választ magának egy jelmondatot, amely vezérfonalként kíséri
végig a papi életében. János evangélista sorait zártam szívembe: „Van itt egy fiú öt árpakenyérrel és két hallal.” A bibliai történetben szereplő
fiú szolgálni akarta a Jézust hallgató közösséget a kenyerek és a halak átadásával, amelyet Krisztus megsokasít és jóllakatja vele a hallgatóságát. Célom ugyanez, amim van azzal szolgálni Istent, az Ő népét, az egyházat és magyar nemzetemet. Feladatom, hogy felébresszük, ápoljuk
a hitet, amely megtart, megerősít és remény ad, hogy az ember ne csak legyen, hanem éljen is.
Köszönöm a magam és családom nevében a szívélyes és barátságos fogadtatást és reméljük, hogy megmaradunk imáikban és jó szándékaikban. Isten áldja Önöket és a Máriapócsi Könnyező Szűz oltalmazza életüket.
									
								

Lassan elmúlnak a nyári napok, s így augusztus végén diákok, tanárok és szülők is
már az új iskolai évre készülnek. Minden készülődő tele van tervekkel, elképzelésekkel.
S eközben mennyi kérdésünk és szorongásunk támad. Az elsős diák be tud-e illeszkedni
az új közösségbe? A végzősök már a továbbtanulásra, a felvételire, vagy az elhelyezkedés
esélyeire gondol. Egyáltalán sikerül-e eleget tenni az eggyel magasabb évfolyam követelményeinek?
Czakó Gáborral együtt könyörögjünk mi is az új tanévet kezdőkért:
„Isten áldd meg a diákot jó kedvvel, bőséggel – különösen ami a szív és az értelem
bőségét illeti!
Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel – már a lustasággal és a mostanában oly
divatos, és szinte kényszerítő erejű butaság, bunkóság, tudatlanság ragálya ellen!
Balsors, sok tanügyi vita helyett hozz reá víg esztendőt!
Uram, ne hagyd ki áldásokból a tanítókat sem, legyenek nemes lelkű és bölcs mesterek!”
Az egyik református énekes-imádságunk minden kétséget igyekszik eloszlatni, ami
ott van az újat kezdők szívében. Hiszen van, Aki a sötétségből a világosság felé, a vak
homályból az ég felé mutat, és kézen fogva vezet bennünket. Miért is félnénk, hiszen
kérhetjük, és kérjük egyre többen:
Csak vezess Uram végig és fogd kezem,
míg boldogan a célhoz érkezem,
mert nélküled az én erőm oly kevés,
de hol Te jársz előttem, nincs rettegés.
(462.dicséret)

Urgyán Antal
téglási paróchus

Molnár Csilla
Református lelkész

reklám és hirdetés
PIZZA és ebédszállítás rendelés felvétel:
Tel.: 52/277-437 • 06-30-336-03-93

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ

COM 2
Számítástechnikai Bt.

Téglás első számú üzletháza,
ahol első a vásárló.

PIAC ÉTELBÁR

Rendezvényszervezés, party szerviz

Számítógép szerviz és értékesítés
Internet, Téglás Városi Képújság
Téglás Városi Képes Újság
Tel.: +36 52/583-035
www. com-2.hu

Ibolya Divatház

ahol az elegancia lakik
4243 Téglás, Kossuth u. 50.
Tel.: +36 30/958-4748

AUTÓSZERELÉS

Eladó

Együtt Téglásért!

MŰA.HORDÓ 220L-------------------------1 DB------------------------3000.-/DB
MŰA.HORDÓ 120L-------------------------2 DB------------------------2500.-/DB
MŰA KANNA 20L------------6 DB-------------300.-/DB-(EGYBEN)
TV LG 51 CM(FEKETE)-------------------1 DB-----------------------20000.-/DB
GÁZPALACK (11 KG)----------------------3 DB-----------------------4000.-/DB
SYESTA MELEGÍTŐ-----------------------1 DB-----------------------14000.-/DB
28"NŐI KERÉKPÁR------------------------1 DB-----------------------14000.-/DB
MOSÓGÉP KEVERŐTÁRCSÁS--------1 DB-----------------------14000.-/DB
CENTRIFUGA(2900 FORD)--------------1 DB-----------------------14000.-/DB
MIKROHULLÁMU SÜTŐ------------------1 DB------------------------7000.-/DB
GÁZTŰZHELY+PÁRAELSZÍVÓ(S.BARNA)---1 DB ------------24000.-/DB

Köszönjük azt a több száz kopogtatócédulát, amivel megtiszteltek
bennünket!

Szabó Zsolt
Téglás Kossuth u. 18.
+36 20/9869-902

Köszönjük, hogy ajánlószelvényével támogatta Téglás fejlődését,
számítunk szavazatára 2010 október 03-án.
Czibere Béla polgármester-jelölt
Chebliné Kocsis Erzsébet
Kása Sándorné Kissné
Szathmári Piroska
Lakatos Péter
Majoros
Lászlóné
Sárga Antal
Szilágyiné
Bodnár
Erzsébet
Zimán Ferenc
képviselő-jelöltek

Gábor Lászlóné vagyok.
Három gyermek édesanyja.
Szeretnék részt vállalni Téglás Város
közéletében.
Ezért kérem, hogy bizalmukkal,
tiszteljenek meg.

Érdeklődni: (06)-20/ 520-74-72 (06)-30/206-46-81 telefonszámokon

Nagy László és Molnár József
független képviselő jelöltek
Kérjük továbbra is szavazzanak
ránk bizalommal

EL-CABULO
PIZZÉRIA

06 20/928-5260

Kiadó
Téglás központjában a Malom u 1. alatt
két szobával, konyhával, fürdőszobával,
gáz és cserépkályha fűtéses ingatlan
hosszú távra kiadó!

Nemes nagy tettekhez,
Nem kellenek, nagy feladatok,
De kell tisztán látás és tett vágy.
Kérem, hogy szavazatával Segítsen,
hogy segíthessek

Érdeklődni a (06) 52- 276- 354 vagy,
(06) 20 –2033-066-os telefonszámokon.

FÉLIG KEVERT REJTVÉNY – KÖNNYÍTVE

Az éveim az érveim.

T

A vízszintes szavakat a meghatározásokra adott válaszok formájában kell berni, a függőlegeseket pedig csak el kell helyezni a megfelelő helyre. A hárombetűs szavak is értelmesek (max.
rövidítések). Javasoljuk, hogy használják az internetet, ha elakadnak a fejtésben. Az egész ábra
kitöltésével kell a feladatot
megoldani.

MEGEMLÉKEZÉS
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
férjemre,
édesapánkra és apósomra
Legoza Ferencre
halálának 2.évfordulója alkalmából
Szeretett felesége, fiai és annak családja

Köszönet
Köszönet mindazoknak, akik Katona István
temetésén megjelentek, ravatalára virágot, koszorút helyeztek el, s mélységes bánatunkban
részvétükkel osztoztak.
A gyászoló család

VÍZSZINTESEK: (ömlesztve)
Arisztotelész tanítványai, mesterük sétálás közben tanította őket, innen az elnevezésük – a
Góbi is ez, csak Ázsiában van – a Teréz női név spanyol megfelelője – ha ilyen a zűrzavar, az
már ciki – Abu Dhabi (Egyesült Arab Emirátusok) székhelyű légitársaság: … Airways – kiváló
szerb távolugró, legjobb eredménye 8.45 méter volt: … Steki? – Verne Gyula regénye: Hódító
… -- mosogatószivaccsal fényesre sikál – nagyon fáradt – Werner von Braun találmánya –
ehető gombafaj – 2222 méter magas csúcs a Radnai-havasokban: Kis-… -- gyémánt, régiesen – nőknek és férfiaknak, de még gyerekeknek is kell néha – nemes állatok („egy amerikai
filmben lelövik őket, ugye?”) – egy kicsit bolondos! – excentrikus pályán keringő geofizikai
megfigyelések, röv. – leszbikus indiai pornószínésznő, egy acélmágnás szeretője: … Cipap
– szemüveg, régies szóval – biliárdban, teniszben és ping-pongban a labdát visszafelé pörgető „visszahúzó” ütés – örmény hitelintézet Jerevánban – spanyol mezőgazdasági gépgyár
Lleidában, Barcelona közelében – Fekete fülesbagoly! – hegység Benin északnyugati részén
– „a” szebbik nem tagjai.
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FÜGGŐLEGESEK: (lexikografikusan)

L

AK – AL -- AVI -- ERODÁL – ETI – HARAZÉ -- HÓLÚD -- IGUMEN – INAGUE -KATAJEV -- KEKULÉ – KOTILOW -- NENILA – NIKIKE -- NINÓKA – ODAVET -- OSA
-- PARABOLATÜKÖR – PARALEL -- REBAB – RÖ -- SÖRÉT – ST – SUGOROKUJÁTÉKTIVEK – URASÁG – VÖRÖSEK.

Megfejtő neve:

AZ ELSŐ 10 HELYES MEGFEJTŐ EL-CABULO PIZZÁT NYER.
A megfejtéseket kivágva kérjük Com 2 Bt Téglás, Malom u 2/a alatti irodájába leadni munkanapokon: 10:00-16:00-ig

Lakcíme:

Előző heti helyes megfejtőink: Tóth Anita, Kenézné Nagy Róza, Molnár Bettina, Majoros Lászlóné, Szatmári Sándorné, Burai Lászlóné, Varjú Csaba
		
Köszönjük a beérkezett megfejtéseket!
Ehhez a rejtvényhez pedig jó szórakozást!!

Telefonszáma:

Készítette: Horváth István

Felelős kiadó: COM 2 BT
TÉGLÁS, Malom u. 2/A
Tel.: +36 52-583-035
E-mail: info@com-2.hu
www.com-2.hu Szerkesztő:
Karsai Katalin Csilla

