TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2010. 42. hét 10. szám

Téglási Kertbarátok a Parlamentben

Összefogással ez is működik

2010. október 18.-án a Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetségének szervezésében, Dr. Szent-Miklóssy Ferenc Elnök Úr meghívására a Téglási
Bek Pál Kertbarátkör vezetői
és támogatói parlamenti látogatáson vettek részt.
A Kertbarátokat elkísérte Czibere Béla polgármester úr is.
Megérkezésükkor fogadta őket Rétvári Bence a KDNP országgyűlési képviselője a közigazgatási és igazságügyi minisztérium
parlamenti államtitkára.
A plenáris ülés megkezdése előtt Tasó László országgyűlési képviselővel folytatott rövid eszmecserét a csapat.
A delegáció megtekintette a parlament csodálatos épületét és részt
vett a délutáni plenáris ülésen is. Betekintést nyerhettek a magyar
miniszterelnök által felvázolt második gazdasági akcióterv parlamenti vitájába. Új élményekkel és információkkal gazdagodva a
késő esti órákban értek vissza Téglásra.

Téglás Város Önkormányzata és a helyi gazdák sikeres
együttműködése eredményeként újra járhatóak lesznek
a mezőgazdasági utak településünkön. Az egész éves irdatlan mennyiségű csapadék, és ennek következtében a
hatalmas sár miatt járhatatlanná váltak az utak, a gazdák
munkáját igencsak megnehezítve
Ezért döntött úgy az Önkormányzat, hogy a gazdákkal
közösen feltöltik homokkal a Majordülőben lévő átjárhatatlan kátyúkat. A kezdeményezéshez Csobán János,
Csoma Tibor, Karsai Sándor, Kiss Imre, Kiss László, Kiss
Sándor, Nagy Árpád, Nagy Sándor, Papp László, Sigér László, Szabó László, Szabó Sándor, Tuka Imre és Vatai Imre
gazdák csatlakoztak, ők traktorokkal, míg az önkormányzat markolók és gréder biztosításával járult hozzá a munkálatokhoz.
Reméljük e példaértékű összefogáshoz a jövőben még többen csatlakoznak majd, hiszen az utak járhatósága érdeke
minden földtulajdonos és gazdálkodó embernek.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Meghívó

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
szeretettel várja Önt és kedves hozzátartozóit
2010. október 29. (péntek) du. 17 órától
„Egy este az egészségért” című programsorozat második
előadására
~ Sürgős ellátást igénylő állapotok, avagy mikor
forduljunk azonnal orvoshoz. Házipatika és az új
gyógyszertári ügyeleti nyitvatartás~
Előadó: dr. Tóth László Tamás felnőtt háziorvos,
ügyeletvezető főorvos
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)

6. Hajdúhadházi Torzsás napok

A hajdúhadházi Földi János Könyvtár, Emlékház és Galéria vendégeként
vett részt Téglás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Torzsás
napok keretében megrendezett főzőversenyen. Önkormányzatunk dolgozói két fajta káposztás palacsintát (sonkás sajtos és tejfölös cukros) készítettek, és bátran mondhatom hatalmas sikere volt.
Míg a lelkes „szakácsok” sütötték, töltötték a finom palacsintákat, addig
a Bárczay Anna Városi Óvoda munkatársai
saját készítésű nyakláncokat, szebbnél szebb
díszeket árultak.
Ha díjat nem is nyertünk ezzel az étellel,
az élmény és a sok-sok ember pozitív vis�szajelzése miatt már megérte részt venni a
versenyen.

MEGHÍVÓ

A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
tisztelettel hívja a település valamennyi polgárát
2010. október 29-én (pénteken) 14,00 órára a téglási köztemetőbe
Városi Halottak Napi megemlékezésre.
Kegyelettel fejet hajtanak:
Czibere Béla polgármester, Molnár Csilla református lelkész,
Urgyán Antal görög katolikus paróchus,
Juhász Imre római katolikus plébános.
Autóbusz indul 13,30 órakor az alábbi útvonalon
Téglás Böszörményi – Kossuth L. utca saroktól
Új utca sarok, Gázcsere telep, Főtér, Temető u.
majd az ünnepséget követően vissza.
Értesítjük a lakosságot, hogy 2010. november 1-jén (hétfő)
az alábbi menetrend alapján közlekedik
a HALOTTAK NAPI autóbuszjárat.

Lezajlott a Torzsás Napok, idén már a hatodik alkalommal.
Nemis-olyan régen kaptunk egy meghívót, melyben ez állt: 6. Torzsás Napok Hajdúhadházon. Több dolgon is elgondolkodtunk: az
első az volt, hogy mennyire rohan az idő, a második, hogy: aháá,
ismét Torzsás Napok és káposztás kaják, míg a harmadik dolog az
volt, hogy nagyon kinőtte magát a rendezvény.
Nézzünk egy kicsit a kulisszák mögé. Hajdúhadházi Civil szervezetek alkotta csoport egy szép napon úgy gondolta, hogy visszahozzák a régi, már-már feledésbe múlt hagyományokat, amiről
a város méltán volt híres és ez a hagyomány bizony a káposzta!
Ez a Civil Kerekasztal (ahogyan ők magukat hívják) jó irányba
haladt, hiszen idén már a hatodik év volt a Torzsás Napok életében. Kinőtték magukat, mert sokkal több sátor volt, mint eddig,
mert vasárnap (a harmadik napon) délután háromkor a sátrak
közt sétálva, már nem kaptam káposztás palacsintát, mondván:
elfogyott már rég..., és kinőtték magukat, mert volt nagyszínpad,
ahol többek közt az Irigy Hónaljmirigy is fellépett. Természetesen
mindemellett tökéletes közbiztonság, rengetek ember, vásári forgatag és nagyon, nagyon jó hangulat volt a jellemző.

2010. augusztus 10-15-ig a Duna-kanyarban táboroztunk
A tábor helye: Kismaros: Csattogó-völgy
A programban résztvevő gyerekek száma: 26 fő

Programok:
- Vasúttörténeti Múzeum, Hajóút Esztergomba, Bazilika
- Kirándulás Vácra. A diadalív, az érseki palota megtekintése.
Strandolás.
- Visegrád, Fellegvár, Salamon torony: egy Szent-György lovag
előadása középkori fegyverekről, Bobozás,
Kisvasúttal utazás Királyrétre. Hajtányozás, Bátorság próba,
- Országház és a Néprajzi Múzeum megtekintése
Itt szeretnénk megköszönni, hogy programjainkat segítették:
• Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnek
• Membrán Üzletháznak
• Téglási Iskolás Gyerekekért Alapítványnak
• Városellátó Szervezetnek
• Városi Önkormányzatnak
A tábor vezetői és a résztvevő gyerekek

2010. 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

A 4-ssss rádió hírei

A „Barangoló” következő témája: A Városi Könyvtár.
A Barangoló című műsorunk soron következő adásában a
Könyvtár mindennapjaiba szeretnénk bepillantást nyerni. Milyen
rendezvényeket szerveznek, milyen szolgáltatásaik vannak, stb...
Utánajárunk annak is, hogy mennyire van igény városunkban egy
könyvtárra, mennyire olvasunk könyveket a mai világban, amikor az internet szinte már minden háztartásban bent van.
Tartsanak velünk.

A nyár üzenete

Mi a 4-SSSS Rádió és mint a Téglási Civil Kerekasztal tagjai csak
megemelni tudjuk a képzeletbeli kalapunkat a szervezők előtt és
innen üzenjük: további sok sikert és sok-sok munkát kívánunk! 
Téliesítés
Sok helyen hallhatunk ilyenkor, a tél kapujában, mindenféle információkat, hogy: téligumi, gázkazánok ellenőrzése, sapka-sál,
stb... Mi a 4-SSSS Rádióval, most nem ilyen és ehhez hasonló tanácsokkal látjuk el Önöket, hanem inkább tippeket, ötleteket kérünk önöktől. Na ne ijedjenek meg, a tél idején végezhető szórakozásokról, sportokról, szabadidős tevékenységekről. Nyakunkon
az első mínuszok, leesik az első hó is és lassan és úgy gondoljuk,
hogy ha idejében összeszedjük ezeket az ötleteket, akkor a nagy
havazásban akár szervezhetünk Önöknek, nekünk, valami jó ös�szejövetelt, meleg teával, forralt borral és mondjuk egy hógolyócsatával. Várjuk tehát ötleteiket, hogy: mit, hol és hogyan lehetne
csinálni a hóban Mindenki szórakoztatására.
Elérhetőségeink:
- Tel.: 06-52/708-253
- Sms: 06-30/3-92-00-92
- E-mail: radio@pke.hu
Arra kérünk mindenkit, hogy olyan ötleteket
mondjanak, amiket megvalósíthatunk városunkban, vagy annak környékén.
Előre is köszönjük.
Barátsággal: Balogh «Pu-Fee» János

Sport hírek
Kézilabda hírek
A hétvégén sem tétlenkedtek a téglási kézilabdás lányok.
2010.10.17-én  Nagyecsed csapata ellen 26-22 –es győzelmet
arattak hazai pályán, az újfehértói sportcsarnokban.
A csapat legeredményesebb játékosa Kántor Brigitta lett, aki 10
góllal járult hozzá a végeredményhez.
Két pont megszerzésének reményében 2010. 10. 23-án
Demecserre utaznak a lányok. A mérkőzés 16 órától kezdődik.

Felhívás

Shotokan karate
Felhívom a sportot kedvelők figyelmét,
hogy ez évben is elkezdődött a Shotokan
karate edzés az új iskola tornatermében
kedden és csütörtökön 17: 30- 19: 00-ig.
Szeretettel várunk minden sportolni vágyót!
Jelentkezni lehet Kiss Csabánál
a (06)/30-695-8167-es telefonszámon,
vagy a helyszínen a megjelölt napokon 17: 30-kor.

Meghívó

Szeretettel várjuk a „Téglási Szépkorúak Évada”

alkalmából rendezendő programjainkra:
2010. október 25 (Hétfő) 10 óra Többet ésszel…
Program: Játékos vetélkedő. Helye: Idősek Klubja
Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni.
2010. November – Színház látogatás
Részletekről érdeklődjön az Idősek Klubjában!
Jelentkezni hétfőtől péntekig 8-16 óráig személyesen az Idősek
klubjában, vagy telefonon (06)-52-384-318-as számon.

egyház
A Református Egyház hírei
Immár mindenki számára látható,
hogy – Istenünk kegyelméből – elkezdődött a viharban megrongálódott református templom felújítása. Terveink
szerint az idén, a munka első ütemében
megújul a templomhajó fedése, a többi
munkákat a következő esztendőben
szeretnénk elvégeztetni. Mivel biztosítónk csak a templomhajó felének
felújítását finanszírozza (azt is csak az
eredeti állapot helyreállításával, tehát
lemezfedéssel), valamint a toronysüveg
jelenlegi fedésének kijavítását, szeretettel kérjük továbbra is, hogy aki teheti,
járuljon hozzá templomunk - terveink
szerinti – teljes megújításához. Ismételten Isten iránt hálaadással köszönjük az
eddigi adományokat.
Adományaikat befizethetik a Lelkészi Hivatalban (Kossuth u. 72.),
istentiszteletek alkalmával az erre a
célra kihelyezett perselybe, valamint a
Hajdú Takaréknál vezetett 6060015611017000-as számlára. Köszönjük előre
is.   Lássuk meg Dávid királlyal együtt:
„Mert ki vagyok én, és az én népem, honnan van erőnk ilyen önkéntes adakozás-

Római katolikus hírek

ra? Bizony Tőled van mindez, és csak azt
adtuk Neked, amit kezedből kaptunk!...
Tudom, Istenem, hogy Te a szíveket
vizsgálod…! (Krónikák 1. könyve 29,
14,17.)
Szeretettel értesítem a kedves  Testvéreket, hogy október 31-én, a vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten adunk hálát Istenünknek a
reformáció áldásaiért, s ugyanekkor
emlékezünk meg a temetőkertben
nyugvó szeretteinkről. Több éves gyakorlatunk szerint erre az istentiszteletre
külön is meghívjuk azokat a családokat,
akik az elmúlt 12 hónapban veszítették
el kedveseiket, hiszen ezen az alkalmon
név szerint emlékezünk a nemrégiben
elhunytakra. Erre a gyászolók vasárnapjára nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki ezekben a napokban fájó szívvel emlékezik sajnos már
előrement kedveseire.
Ennek az alkalomnak a perselypénzét az iszapkárosultak megsegítésére
ajánljuk fel.
Molnár Csilla
református lelkész

Egyházunkban az elmúlt héten három jelentős eseményre került sor:
1. Fiatalok a tettek mezején
2010. október 15-17 között került megrendezésre
a „72 óra Kompromisszum nélkül” országos ifjúsági szociális és karitatív program, minden megyében több helyszínen (nagyvárosokban és kisebb
településeken egyaránt), valamint a határokon átívelve, négy ország szervezésében.
Ebbe az egész Magyarország területét lefedő programsorozatba kapcsolódott be a héten mintegy
tucatnyi téglási római katolikus fiatal. Nemcsak
egyen-pólójukkal váltak városunk üde színfoltjává, hanem a szorgoskodásuk láttán meg-megálló
kíváncsiskodók kérdéseire is készségesen válaszoltak: „Önkéntesek vagyunk, akik három napon át a
szolidaritás, a segítés színterén élünk és ezáltal különböző szociális, környezetvédelmi, kulturális és
szeretetszolgálati célok eléréséért dolgozunk.”
Munkájuk eredményeként templomunk udvaráról
nemcsak a nyári viharban kidőlt fenyőfa romjai
tűntek el, de megszépült egész környezete is.
2. „Október fényei”
Felemelő lelki élményben volt része mindazoknak,
akik szombaton délután közel másfél órát szántak
a hónap szentjeinek megismerésére. Életük nagyon
sok költőt, írót, zeneszerzőt megihletett. Közülük

Szülői értekezlet

kiemelkedik Kis Szent Teréz, a Szent Őrzőangyalok, Assisi Szent Ferenc, Rózsafüzér királynője,
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Avilai Nagy
Szent Teréz, Szent Lukács Evangélista, Kapisztrán
Szent János. Az újfehértói római katolikus hívekből alakult alkalmi színtársulat tagjai színvonalas
előadásukkal mindenki számára érthetővé tették
a szentekhez kötődő imákkal, versekkel, és énekekkel, vetítéssel, hogyan lesz valakiből név szerint
ismert szent.
3. Elsőáldozók bemutatása
A vasárnapi szentmise különösen jelentős esemény
volt 10 hittanos gyermek számára, akik ünnepélyes
keretek között, szüleik meghatódottságtól csillogó
tekintetétől kísérve tettek fogadalmat, hogy nemcsak szorgalmasan készülnek első szentáldozásukra, hanem életre szólóan döntenek Krisztus mellett.
Mindegyikük mellett ott állt egy-egy kortárs patronáló fiatal is, akik jó példájukkal ösztönzik, és a
felkészülésben segítik őket e nemes elhatározásuk
megvalósításában.
Október 22 csütörtök helyett a szentmise 23- án
pénteken du. 5 órakor lesz ezen a héten. Előtte fél
5-től koszorúzás a református templomkertben
lévő kopjafánál.
Október 24-én vasárnap a szentmise az új rend
szerint délelőtt 9,30-kor kezdődik.

Tisztelettel köszönöm, hogy gyermeküket beíratták iskolai hitoktatásra.
Gyermekünk a szemünk fénye. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb
elkezdjük lelki, erkölcsi nevelésüket
is, hisz, amilyen példát látnak olyanná fognak válni. Ez egy közös munka,
amely során az egyház együtt kíván
működni a családokkal. Ebben a fejlődésben egymásra vagyunk utalva
mi, szülők és lelkészek.
Többen a gyermekek közül most lesznek elsőáldozók, amely szintén egy
fontos állomás a keresztény ember
életében, hisz Jézus Krisztus költözik
a gyermekekbe az Ő teste és vére által.
Tisztelettel várom a kedves édesanyákat és édesapákat szülői értekezletre
október 24-én, vasárnap, 10:30-kor a
görög katolikus templomba, mert a
gyermekünk a legféltettebb kincs.
Minden szülőt várunk!
Urgyán Antal
görögkatolikus lelkész

reklám és hirdetés
CSEREPES ÁRVÁCSKA vásár!
többféle színben,

megszokott
80 Ft
kiváló minőségben
Több éves tapasztalat,
megbízható szaktanácsadás

Fekete Imre Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 47/A
* TÉLI gumik értékesítése, folyamatosan kedvező árakkal
* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása
Gumicsere centírozással (acélfelni)
Gumicsere centírozással (alufelni) ütött súllyal
Gumicsere centírozással (alufelni) ragasztott súllyal

Ragyákné Danku Ágnes
Téglás, Dózsa Gy. u. 28/a
06 30/403-3006, 06 52/384-822

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Agro Táp-Ker Kft.

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a
2010/2011-es tanévben ismét szeretne lehetőséget biztosítani
az óvodások, kisiskolások kedvezményes mozi látogatására.

Tájékoztatjuk Kedves Vevőinket,
hogy a viharkár elhárítása után újból megnyitottunk.
A nyitvatartási időben állandó növényorvosi szaktanáccsal
állunk kedves vásárlóink rendelkezésére.
Növényorvos: Molnár Tamás
Versenyképes árakkal kínálunk:
festékeket, kerti szerszámokat,
kisgépeket MTZ alkatrészeket
vetőmag, műtrágya,
növényvédőszereket.
Nyitva tartás: Hétfő–Péntek:
7:30–17:00, Szombat:
7:30–13:00, Vasárnap: zárva
Telefon: 52/703-049,
30/860-5080, 30/589-6314
Téglás, Böszörményi u 34.

A tervezett bérlet-konstrukció rendkívül kedvezményes
forgalmazásával a gyermekek helyi szórakozási,
kikapcsolódási lehetőségeit szeretnénk segíteni.
Ifjúsági bérlet / 3 mesefilm megtekintésére jogosít, 3
gyermekjegyet tartalmaz.
Ára: 300,-ft. (100,- / előadás)

Társasházi lakások eladók!
Dózsa Gy. u 11. szám alatt,
a Takarékszövetkezet mellett
65–73 m2-es lakások eladók
10,4–11,9 M Ft-ig.
Ajándék erkélyek!
Hőszigetelt homlokzat!
Érdeklődni:

30/ 497-4653-as telefonszámon.
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

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:
Ferenczi Lajosné, Oláh Lászlóné, Csécsi Imréné

46

Megfejtő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakcíme:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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KATASZTRÓFÁK ÉVE MAGYARORSZÁGON

Vízszintes:
1. A közelmúlt katasztrófája Kolontáron és Devecseren. 14. … csíkos mókus; ázsiai állat, burunduk. 15. Az USA egyik tagállama, fővárosa Montgomery. 16. Simon
…; Roger Moore egykori filmszerepe. 18. Cicaeledel márka. 19. Alifás telítetlen szénhidrogén. 22. Levest evő. 24. Ablakra, ajtóra szerelt, napfényt korlátozó berendezés.
26. Agrártudományi Egyetem, röv. 27. Őseink fiókos szekrénye, sublót. 29. Nemzeti Bajnokság első osztálya, röv. 32. Késleltetésre használt assembler nyelvű parancs: No
Operation („nincs művelet”). 34. Kihalt új-zélandi futómadár. 35. Ősi akkád eposz. 36. Leginkább Borsodot sújtotta idén. 37. Énekelhető költemény. 38. Következmény. 40.
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magfúzióból nyerő égitest. 22. Serdülő korú. 23. Arra
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gépészmérnök, feltaláló (1900-1985). 31. Szaporodik
a hal. 33. Háromatomos oxigénmódosulat. 35.
Nyersselyem. 37. Disk Operating System, röv. 38. 36
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Szaglószerv. 39. Az ámítás görög istennője. 43.
Oersted, röv. 44. Az einsteinium vegyjele. 45. Újzélandi gépkocsik jelzése.
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