TÉGLÁS VÁROSI
2010. október 3.-án a rendszerváltás óta a hatodik önkormányzati választásra kerül sor.
Ezen a választáson újdonság az,
hogy a korábbiakhoz viszonyítva 8 főre csökken a megválasztható képviselők száma. A szavazás a már megszokott rendben
reggel 6 órakor kezdődik és 19
Czibere Béla
óráig tart, a Fényes úti iskola
Téglás Város
Polgármestere
épületében elhelyezett szavazókörökben. A választópolgárok
három szavazólapot kapnak, és az egyfordulós
választáson dönthetnek arról, kit szeretnének a
város polgármesterének és mely képviselőjelölteket támogatják.

KÉPES ÚJSÁG

Tisztel Választópolgárok!

A polgármester az lesz, aki az Önök bizalmát élvezve a legtöbb szavazatot kapja. Az egyéni listán
található 26 fő jelöltből a képviselő az a 8 jelölt
lesz, akik a legtöbb szavazatot kapják. A harmadik
szavazólapon a megyei közgyűlési mandátumokra
listát állító pártokra és társadalmi szervezetekre
szavazhatnak.
A megyei listás szavazatok összesítése után alakul
ki a megyei közgyűlés összetétele.
Én hiszem azt, hogy Téglás Város Választópolgárai mint eddig mindig, megfelelő bölcsességgel
mérlegelik a jelöltek eddigi tevékenységét, kompromisszumkésségét, jószándékát, szakszerűségét
és figyelmen kívül hagyják a demagóg uszításokat.
Megválasztják azt a polgármestert és képviselő jelölteket, akikre a város jövőjét bátran rá lehet bízni.

2010. 39. hét 7. szám

Kérem higgyenek abban, hogy meghatározott feltételei vannak annak, hogy melyik város mit ér el
a fejlődésben egy választási ciklusban. Ez a feltétel
pedig a rátermett vezető és a jól végzett csapatmunka. Ez elképzelhetetlen képzett, felelős, egyéni és pártérdeken felül emelkedni tudó, megfelelő
szociális érzékenységgel rendelkező képviselő testület nélkül. Arra kérem tehát Önöket, hogy október 3.-án minél többen jöjjenek el szavazni.
Jöjjenek el szavazni, mert minden téglási ember
szavazata fontos ahhoz, hogy az emberek többségének bizalmát élvező képviselők kerülhessenek a
meghatározó döntéseket meghozó Képviselő-testületbe, a város vezetésébe.
Szavazzunk Téglás jövőjéért!

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Szüreti felvonulás

Meghívó
Szeretettel várjuk a „Téglási Szépkorúak Évada”
alkalmából rendezendő programjainkra:
2010. október 12. (Kedd) Kirándulás
A részletekről érdeklődjön az Idősek Klubjában!
2010. október 25 (Hétfő) 10 óra Többet ésszel…
Program: Játékos vetélkedő
Helye:	Idősek Klubja
Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni.
Jelentkezni hétfőtől péntekig 8-16 óráig
személyesen az Idősek klubjában,
vagy telefonon (06)-52-384-318-as számon.

Hagyományőrző Íjász verseny!
Ideje: 2010. október 9.
Helye: Téglás, Dégenfeld kastélykert
További info: www. keletigyepu.hu

Sport hírek

Labdarúgás
7-4-re győzött hétvégén a Téglás VSE felnőtt együttese.
Aki végignézte a mérkőzést és látta, hogyan támadt
fel 0-3 után a csapat és nyerte meg a meccset, annak
felejthetetlen élményben volt része. Egyre fokozódik az érdeklődés a
hazai mérkőzéseinken, hiszen remek
támadó futballt és fegyelmezett, alázatos
hozzáállást láthatnak
szurkolóink!
Fábián Nagy István
A képen látható Nagy János
ifije 8-2-re intézte el
és Fábián Nagy Tamás fontos
a 2. helyezett Polgárt,
gólokat lőttek hétvégén.

A 4-ssss
rádió hírei

Elindult a 2010-11-es Sulirádiós évad
Rádiónk indulása óta folyamatosan termékeny
együttműködésre törekszik a helyi iskolák és
művelődési intézmények vezetőivel és növendékeivel egyaránt. Ennek egyik eredménye a téglási
Sulirádiós Szakkör, amely igen nagy népszerűségnek örvend a diákok körében. A most induló
évad számos tekintetben más lesz, mint az eddigiek, hiszen a Sulirádiós Szakkör tagjait szándékaink szerint egyre nagyobb mértékben bevonjuk
a rádiós munkába. Bízunk benne, hogy legújabb
hangjainkkal Önök is mihamarabb találkozhatnak rádiónk műsoraiban.

Nem tétlenkedtek a Bek Pál Kertbarát Kör tagjai az elmúlt hétvégén
sem. Hajdúhadház város és a Radnóczi Kertbarátok meghívásának eleget téve egy nagyon színvonalas szüreti felvonuláson vettek részt 2010.
09. 25-én. Egy hintóval és három szekérrel
érkeztek a szűri elé szombaton 12 órára.
A díszítési ötletekben most sem volt hiány, a
szekereket szőlővel, boros hordókkal és rengeteg virággal díszítették fel, hagyományőrző
ruhájukkal nagy sikert arattak.
A 31 fogat közül a zsűri a Bek Pál Kertbarát
Körnek ítélte oda a 2. helyezést a szüreti felvonuláson való lenyűgöző megjelenésért.

A Knorr Delikát 8, „Főzzön 8 Játszóteret!”
nyereményjátékhoz Téglás is csatlakozott.

136 kg-nak megfelelő kódot
adtunk fel Téglásnak.

Ebben az évben Felsőgagy, Enese, Kisberzseny ,
Újcsalános, Komádi, Berzence, Székesfehérvár,
Kerekegyháza, Homokbödöge települések nyertek.
NE ADJUK FEL, PRÓBÁLKOZZUNK ISMÉT!
Továbbra is gyűjtjük a DELIKÁTOS VONALKÓDOKAT.
HAJRÁ TÉGLÁS, NYERJÜNK JÁTSZÓTERET!
A vonalkódokat a Bárczay Anna Városi Óvoda gyűjti.

így ők is szépen haladnak a kitűzött célok felé.
A serdülő 5-1-re kikapott Vámospércsen, a gyerekcsapat viszont 9-3-as győzelemmel örvendeztette
meg új edzőjüket, Kiss Tibort.
Téglás–Hajdúsámson
2010. október 3. vasárnap 14. 00 órától Hajdúsámson csapatát fogadja a téglási gárda.
A felnőtt mérkőzés előtt ifjúsági mérkőzés nézhető
meg 12. 00 órától a téglási sportpályán.
Minden sportbarátot szeretettel várunk!
Kézilabda
Múlt hétvégén 2010.09.26-án az újfehértói csarnokban Nagykálló csapata ellen 25-16-ös győzelmet
arattak a kézilabdás lányok, ezzel megszerezve első
győzelmüket.
Ezen a hétvégén, tehát 2010. 10. 02-én szombaton
Tiszalök ellen játszanak a lányok, ami szintén egy
izgalmas mérkőzésnek ígérkezik. A helyszín még

nem tisztázott, mivel
Tiszalökön
kültéri bitumen pálya
áll rendelkezésre
a
játékhoz és a
meteorolóvédekezéssel és gyors lerohanásokkal
gusok nem Kemény sikerült
megfogni Nagykálló csapatát
jósolnak jó
időt erre a napra. Valószínű tehát, hogy a sérülések
elkerülése végett, Téglás csapata fogadja ellenfelét
és beltéri pályán csap össze a két csapat. Így ismét
hazai pályán, Újfehértón mutathatják meg, hogy
mit tudnak, ahova szeretettel várnak minden sport
iránt érdeklődőt, szurkolót!

25 szolgálatban
25 év nem kevés idő, pláne ha valaki folyamatos
szolgálattal tölti.
A Barangoló következő műsorában Téglás város
református lelkészének, Molnár Csillának a munkájáról lesz szó, hiszen idén van a 25 éves évfordulója, annak, hogy Téglás közösségének szolgálatában áll. Rádiónk, ezen műsorával tiszteleg az
elmúlt 25 év munkájának, és kívánunk sok sikert
a következőkhöz.
Decemberi évzáró rendezvény
Közkívánatra ismét megrendezésre kerül a 4-SSSS
Rádió évzáró rendezvénye decemberben. Sokan
kérdezték hallgatóink közül, hogy miért nincs
minden évben decemberi rendezvénye rádiónknak. A válasz igen egyszerű, egy ilyen rendezvény sok pénzbe kerül, rengeteg munkával jár, és

sajnos nem mindig van rá keretünk, illetve kapacitásunk. Idén
úgy döntöttünk, hogy szűkös
költségvetésünk, és az év közben felmerült rengeteg probléma
ellenére belevágunk, hogy év végén egy felejthetetlen bulival ajándékozzunk meg mindenkit, aki
szeretne velünk ünnepelni. A rendezvény szervezésében és lebonyolításában komoly segítségre
számítunk a téglási civil élet képviselői, a civil
szervezetek irányából is, mivel az esti mulatságot
terveink szerint Civil Délután előzi majd meg,
ahol hallgatóink és a környék lakói megismerkedhetnek Téglás civil szervezeteivel, azok munkájával, célkitűzéseivel is. Decemberi rendezvényünk
részletei hamarosan láthatóak és hallhatóak
lesznek webes felületeinken, és természetesen a
4-SSSS Rádióban.
Balogh «Pu-Fee» János

„Ahol a szavak elhagynak bennünket,
ott kezdődik a zene.”
(Heinrich Heine)

MEGHÍVÓ
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
szeretettel meghív
minden kedves zenerajongót
2010. október 6-án, 16.30 órára
az Fényes utcai iskola aulájában tartandó

HANGVERSENYRE,

melyet a Nemzetközi Zenei Világnap
alkalmából rendezünk.
Vendégeink a Szatmárnémeti
Művészeti Iskola tanulói.
Tisztelt Választópolgár!
„Az Önök jelöltjei mi vagyunk”, kérjük szavazzanak ránk!
Polgármester jelölt

Czibere Béla Endre

független

Képviselő jelölt

Chebliné Kocsis Erzsébet

független

Kása Sándorné

független

Kissné Szathmári Piroska

független

Lakatos Péter Pál

független

Majoros Lászlóné

független

Sárga Antal

független

Szilágyiné Bodnár Erzsébet

független

Zimán Ferenc

független

A szavazás megkönnyítéséhez hozza magával
a szavazófülkébe ezt a szelvényt.

egyház
A református egyház hírei

A gyermekekről való gondoskodás
tízparancsolata

„Ha van egy almám és megfelezem veled, vagy van egy almád
és megfelezed velem, neked is, nekem is lest egy-egy fél almánk.
De ha van egy dalod, s megtanulom tőled, nekem is lesz egy új
dalom, és neked is megmarad a magadé.”

Ezen a héten beindult az iskolai hitoktatás az alsó
tagozatban.
Az órákat a következő időpontokban tartjuk:
1. osztály: csütörtök 12’30-13’00
2. osztály: kedd 12’00-12’45
3. osztály: csütörtök 11’45-12’30
4. osztály: kedd 12’45-13’30

Az órákat a 12-es tanteremben tartjuk.
A felső tagozatosokkal a héten történik meg az órák
időpontjának egyeztetése.
Az óvodai hitoktatás – reménységünk szerint – az új
óvoda-épület átadása után veszi kezdetét.
Utólagos jelentkezésre is van lehetőség: alsósok esetében
a gyermek üzenő-füzetébe történő szülői beíratással,
felső tagozatban az órán való megjelenéssel.
Tanulni kell

a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.

Járművezetői tanfolyam indul

1. Folyamatos, állandó gondoskodást kell adnod.
amely épp olyan fontos a lelki egészséghez, mint
amilyen elengedhetetlen az élelem a test számára.
2. Adj nagylelkűen gyermekeidnek idődből! Játssz
velük, olvass nekik!
3. Gondoskodj új élményekről és fürdesd a
gyermekedet az anyanyelv változatos szépségeiben,
mert ezek gazdagítják a gondolkodását!
4. Bíztasd, hogy sokféle módon játsszon! Kutasson,
fedezzen fel és alkosson.
5. Többször és többet dicsérd erőfeszítéseit!
6. Kívánj gyermekedtől felelősségtudatot!
7. Emlékezz rá, hogy minden gyerek sajátos
tulajdonságokkal rendelkező egyszeri lény! Így
az, ami az egyiknek kedvező, nem biztos, hogy a
másiknak jó.
8. Képezd magad annyira, hogy észrevehesd
gyermekedben a korának megfelelő vonásokat és az
azoktól eltérő jelenségeket!
9.	Sohase fenyegesd gyermekedet, hogy nem fogod őt
szeretni!
10. NE VÁRJ HÁLÁT! Gyermeked nem kérte, hogy
megszülethessék, ez a te akaratod volt.
Urgyán Antal
Görög katolikus lelkész

Keleti mondás

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.

reklám és hirdetés

(Nemes Nagy Ágnes)

Megemlékezés

a Sógor Autós Iskolánál

Fájdalom költözött egy éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk,
El nem múló fájdalommal örökké szeretünk.

(Téglás, Pozsár Gy. u 36.)

Első megbeszélés ideje:
2010. 09. 30. 17 óra
Tanfolyam kezdése:
2010. 10. 05. 17 óra

Fájó szívvel emlékezünk
feleségemre, édesanyánkra,
anyósunkra, nagymamánkra

Huszár Jánosné (Boriska)

halálának 1. évfordulója alkalmából.

Elméleti oktatásból 20% kedvezmény!

Érdeklődni: (06) 20 933-9461,
(06) 20 470-5556 telefonszámokon.

dr. Mráz Ildikó

Európa jogi 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

EL-CABULO PIZZÉRIA

06 20/928-5260

választási hirdetés
A jelenlegi Országvezetés által
támogatott FIDESZ-KDNP
polgármesterjelölt
és képviselőjelöltek.

Kovács Sándor

független képviselőjelölt

Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselői

Számítunk értékes
szavazatára
2010. október 3-án.
Szavazzon ránk
bizalommal!

Cipész Molnár Józsi
és Súlyemelő Nagy Laci arra kéri Önöket,
hogy menjünk el minél többen szavazni,
mert nem mindegy,
hogy az elkövetkezendő ciklusban kik
döntenek az Önök, illetve a Város sorsáról.

„Mert hiszek a jóban,
igazban, szépben minden
vallásban és minden
népben és istenben,
kié a diadal”
(Wass Albert)

Szegedi Attila polgármesterjelölt
Garai Lajos, Murguly Imréné, Nagy Béla Attila, Roós
Julianna, Sándor Arnold László,
Varga Miklós, Vitkovics Ferenc
képviselőjelöltek

2010. október 3-án számítok
továbbra is megtisztelő bizalmukra.

Tisztelt Téglásiak!

2010. OKTÓBER 03.

EGYÜTT,
TISZTA SZÍVVEL
TÉGLÁS
LAKOSSÁGÁÉRT
ÉS A
DEMOKRÁCIÁÉRT.

Szaráka Józsefné

Téglás fejlődéséért számítunk
szavazatára 2010. október 3-án.

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

Köszönöm, hogy eljuttatták hozzám ajánlószelvényeiket,
és ezzel lehetőséget adtak számomra, hogy induljak az
önkormányzati képviselő választáson.

független képviselő jelölt

Czibere Béla polgármesterjelölt
Chebliné Kocsis Erzsébet
Kása Sándorné
Kissné Szathmári Piroska
Lakatos Péter
Majoros Lászlóné
Sárga Antal
Szilágyiné
Bodnár Erzsébet
Zimán Ferenc
képviselő-jelöltek

Kedves Téglási választópolgárok!

GAGNA LÁSZLÓNÉ vagyok születésem óta Tégláson élek.
Jelenleg is a képviselő-testület tagja, döntéseimet a képviselői
eskümnek megfelelően hozom, minden más érdeket háttérbe
szorítva.
Azt vallom, akit megválasztanak annak lelkiismeretesen a
lakosságot és a várost kell szolgálni.
E gondolatok jegyében szeretném folytatni munkámat, bízva
abban, hogy alkalmasnak találnak rá.

Politikai függetlenségem
megtartása garanciát
jelent arra, hogy
tősgyökeres Téglásiként
csak a lakosság érdekeit
tartsam szem előtt, és
ne kelljen ezt alárendelni
érdekcsoportok
kénye-kedvének.

Moziműsor 2010

OKT. 3. vasárnap, 16 óra
NAGYFIÚK
Színes szinkronizált
amerikai filmvígjáték

Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal,
2010. október 3-án.
Kolompár László – Független képviselőjelölt

A LEGJOBB KONYHAKERTI NÖVÉNY

FÉLIG BERAKÓS – FÉLIG SZÁMOZOTT NEOLOGIZMA REJTVÉNY
A számozott mezők meghatározásai:
Vízszintes: 1. Gyermekjáték: dupla útvesztő. 8. Finom itóka. 10. Sivatag, franciául. 11. „Se …, se bűze”.
12. Az előző találkozással kapcsolatos. 13. Nálunk korai gyümölcs. 14. Durva posztó. 15. A közelmúlt divatos éneklési stílusa.
16. Total …; távoli filmfelvétel. 17. Zenében: határozottan (adandó elő). 18. Hullat. 19. Tudományág.
20. A ház része, többnyire létrával lehet megközelíteni. 21. Román váltópénz. 22. Pápai fogadás. 24. Motívum.
Függőleges: 1. Az albatrosz
(madár) népies neve. 2. Kivételes
rendezvényhelyszín Budapesten
a Vörösmarty téren. 3. Búza, vagy
jellem igéje. 4. A legjobb konyhakerti
növény (neologizma). 5. Brazil növény:
útszéli hánytatógyökér. 6. Pl. Egerszegi
Krisztina. 7. Jelentéstan. 9. … Purple;
egykori sikeres angol rockzenekar. 14.
„… iacta est”; (a kocka el van vetve).
21. A szocialisták „oldala”. 22. Air
India, röv. 23. Időszámítás előtt, röv.
A kimaradt szavak ábécérendben:

ATSCH -- BRUCE PAGE -- EV – GGE –
HALINA KRAHELSKA – IGTRI -- IL – NE
-- OM – ÖBÜ – RARO -- RR – SADA -SEKA – SOZA -- SZ – TIPUN – ÚT.

Minden 10. helyes megfejtő
El-Cabulo pizzát nyer!

A megfejtéseket hiánytalanul megoldva, kivágva
kérjük Com 2 Bt Téglás, Malom u. 2/A alatti irodájába leadni megjelenést követő kedd 16:00 óráig.
Előző heti helyes megfejtőink:
Nagy Sándorné, Sigér Sanyika, Köblös Lászlóné,
Laki István, Tuncsik Ferencné
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Készítette: Horváth István

TISZTELT TÉGLÁSI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Kérem, október 3-án
támogassanak szavazataikkal!

