TÉGLÁS VÁROSI
Tájékozatni szeretném Önöket
az elmúlt hetek elkezdett és folyamatban lévő beruházásairól.
A tegnapi nap folyamán elkezdődött az Annakert utca Alkotmány utcába csatlakozó szakaszán a járda építése. A járda építési munkákat megelőzően a Városellátó szervezet munkatársai
Czibere Béla
a járda nyomvonalába eső fákat
Téglás Város
Polgármestere
kivágták. A kivitelező tájékozása
alapján a járdaépítés kivitelezési
munkái körülbelül egy hétig fognak tartani. Az
esetleges kellemetlenségekért addig is kérem a türelmüket. Az Annakert utcai járdaépítéssel párhuzamosan a Böszörményi utca egy - Alkotmány utca

KÉPES ÚJSÁG

Tisztelt Lakosság!

és Városháza utca
közötti - szakaszán
is megépítésre kerül
egy 1,20 m széles betonjárda. Várhatóan
a következő évben a
járdaépítések tovább
folytatódnak.
Az elmúlt napokban
elkészült a Barátság
utcán a csapadékvíz elvezető árkok felújítása és karbantartása, valamint befejezésre került a Nyárfa utcán a hiányzó járdák pótlása.
A nyár eleji vihar során jelentős mértékben sérült
a köztemető utcafronti kerítése. Több szakaszon
újjá kellett építeni a meglévő utcafronti kerítés lá-
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bazatát és cserére szorul több kerítésbetét is. Ezeket a munkákat a Városellátó szervezet munkatársai végzik.
A Városháza utcán, Felszabadulás utcán, Hétvezér
utcán, Egyetértés utcán, Újváros utcán valamint
a Csokonai utcán felmérésre kerültek a hiányzó
közvilágítási lámpatestek, melyek pótlása az elkövetkező hetekben megtörténik.
Remélem, hogy
tájékoztatásomban felsorolt fejlesztések a lakosság minél szélesebb körének
megelégedését
fogják szolgálni.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Kistérségi work-shop Tégláson
A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a munkaerő-piaci szolgáltatások továbbfejlesztése, és a csoportmunkák
folytatásának sikerességéhez 2010 szeptemberében, és októberében három alkalommal, helyt adott Tégláson a TÁMOP 1. 4.
3. „Tudás-Forrás” – Módszertani és együttműködési hálózat
kiépítése és működtetése, szakmai műhelymunkának. A programra kistérségi szinten került sor, így lehetőség volt a szakmaközi ismerkedésekre, és a tapasztalatok kicserélésére is. A
Hajdúhadházi és a Hajdúböszörményi Kistérségekből egyaránt
jöttek a szociális szakemberek. Téglásról Varga Istvánné Hatósági Irodavezető, Gerencsérné Fazekas Márta intézményvezető,
Sőrésné Oláh Ágnes szociális munkás, Kissné Szathmári Piroska
okleveles egészségügyi szociális munkás képviselte a szakmát. A
műhelymunka segítette a résztvevőket abban, hogy a szervezetek,
intézmények, új munkaerő-piaci szolgáltatásokat indíthassanak
el, és/vagy meglévő szolgáltatásaikat továbbfejlesszék olyan innovatív/komplex módszertan alapján, mely már gyakorlatban is
bizonyította, hogy hatékonyan segíti a munkanélküliek támogató
programok bevezetését, működtetését. A program szervezője az
JNSZ megyei Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi
Forrásközpont Szolnokon. A programot koordinálta Gerencsérné Fazekas Márta intézményvezető. Jól sikerült hasznos tanácskozáson vettünk részt.

Iskolai hírek

Bemutató óra a 2. b osztályban
Nem mindennapi esemény részesei lehettek október 27-én a 2.b
osztály tanulói.
Ezen a napon rendkívüli keretek között tartott számukra környezetismeret órát tanító nénijük, Ölvetiné Veres Rita. A tanítási órára több mint negyven tanító néni érkezett hozzájuk a környező
települések iskoláiból. Nagyon nagy meglepetés volt számukra,
hogy részt vett az órán Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró
(aki a tanulók környezetismeret tankönyvét írta), Kovács Imréné
szaktanácsadó, az Apáczai Kiadó szakreferensei: Karika Rozália és
Gellén László. Külön köszönjük Vatai Imréné címzetes főjegyző
asszonynak, Szentpéteriné
Zeller Edit vezető főtanácsos asszonynak, Szabó
Mónika óvoda vezetőnek és
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
igazgatónőnek hogy megtisztelte rendezvényünket.
Egy igazán kellemes, szakmailag hasznos délutánt töltöttünk el együtt. A tanítási óra után
az iskolánk aulájában értékelték a vendégeink az órát, ahol valamennyien gratuláltak Rita néninek, a magas színvonalú munkához.
Dr. Mester Miklósné előadásában módszertani ötleteket adott a
környezetismeret tantárgy tanításához.
Vendégeink jól érezték magukat nálunk, nem győzték csodálni iskolánk otthonosságát, gyermekközpontúságát. Mindez egy közös,
folytonos csapatmunka eredménye.
Kollegáim nagy lelkesedéssel készültek erre a napra. Megköszönöm valamennyiük munkáját, köszönöm hogy kreatív ötleteikkel
segítettek abban, hogy jó véleményt alkossanak vendégeink iskolánkról.
Majoros Lászlóné Intézményegység-vezető

Az 56’-os forradalomra emlékeztek

Az 1956-os forradalom emlékére Téglás
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ünnepséget szervezett október 22-én
délután. A református templom kertjében
lévő történelmi kopjafánál településünk
egyházi vezetői emlékeztek meg az 54 évvel ezelőtti eseményekről. Ezt követően a különböző intézmények,
szervezetek koszorúkat helyeztek el a kopjafán.
Az ünnepi műsor kezdetén Czibere Béla polgármester beszédében
a bátorság, az öntudat és a diadal napjának nevezte 1956. október
23-át. A mai világban, ahol a magyar nemzet eléggé megosztott
’56 üzenete még inkább fontos, hogy igazunkért, szabadságunkért
ki kell állni.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói elevenítették fel a forradalom eseményeit,
korabeli fényképekkel illusztrálva, de Nagy Imre hangját is hallhatták az ünnepségen résztvevők.

sport hírek

MEGYE I. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS Téglás–Nyíradony
2010. október 31. vasárnap 13.30 órától
Előtte ifjúsági mérkőzés 11.30 órától
Felnőtt belépő: 400 Forint. Nyugdíjas, diák: 200 Forint
Hölgyeknek: ingyenes. Minden sportbarátot szeretettel várunk!

A 4-ssss rádió hírei

A „Barangoló” következő témája: A Művészeti Iskola.
A II. Rákóczi Ferenc Álltalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, városunk iskolája. Elgondolkodtak
már azon, hogy mit is takar a Művészeti Iskola név?? Ennek
járunk utánna. Interjút készítünk a tagozat vezetőivel, tanulóival és kiderítjük, hogy terveznek-e valami karácsonyi
eseményt, pl.: kiállítást, hangversenyt, stb...
Óraátállítás – Téli időszámítás.
Október 31. vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az európai gyakorlatnak megfelelően hajnali 3 órakor 2 órára kell
igazítani az órákat.
Jóhír ez azoknak, akik szeretnek aludni és jó hír ez azoknak, akik szeretik a telet. Azonban, ha jobban belegondolunk: Több kimutatás is bizonyította, hogy szinte semmi
haszna nincs ennek az óraállítósdinak. Az emberi szervezet
kb. 1 hét alatt tud teljesen hozzászokni, most jó lesz többet
aludni, de majd tavasszal nagyon fog „fájni” a visszaállításkor a mínusz 1 óra.
Az óraátállítás sokaknál fejfájást, rosszkedvet és levertséget
okoz, bár az időzónákon átívelő repülős utak tapasztalatai
alapján az egy óra eltérést nagyjából egy nap
alatt megszokja a szervezetünk, de ha gond
nélkül szeretnénk átvészelni ezt az időszakot, akkor íme a hatásos gyógymód: Fm 97,9
MHz. 4-SSSS Rádió...
Barátsággal: Balogh «Pu-Fee» János

Wlassics Gyula díj

Október 22-én Budapesten a Néprajzi Múzeumban került sor a
közgyűjteményi és közművelődési dolgozók miniszteri díjainak
átadására. A kitüntetéseket Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár és Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár adták át.
Ebben az évben a közművelődési területen dolgozók közül kitüntetésben részesítették többek között Szentpéteriné Zeller
Edit vezető főtanácsost, Önkormányzatunk elismert dolgozóját.
A Wlassics Gyula díjat azok kapják, akik az iskolán kívüli művelődésben elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával,
azok alkalmazásával és terjesztésével kiemelkedő eredménnyel
szolgálták a korszerű művelődést
és a művészi ízlés fejlesztését.

Tájékoztatás háziorvosok szabadságáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hétfő
13.00–18.00
2010. október 25-től november
Kedd
7.00–12.00
5-ig Dr. Silye Mihály szabadsáSzerda
13.00–18.00
gát tölti. Helyettesíti Dr. Barta
Csütörtök
7.00–12.00
Károly az alábbi rendelési időPéntek
13.00–18.00
ben. Első rendelési nap szabadsága után: 2010. november 8. (Hétfő: 13.00–18.00)

Adománygyűjtés erdélyi árva gyerekeknek

2009. decemberében közel 50 téglási család jóvoltából tekintélyes mennyiségű adományt sikerült összegyűjteni és elszállítani
Tusnádfűrdőre a Szent László gyermekotthonba. Böjte Csaba
Atya a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója több városban
mára kétezer gyermeket nevel. Az otthonokat adományokból
tartják fenn. 2010. november 4-én ismét szeretném a tavalyihoz
hasonló nagyságrendű adománnyal megörvendeztetni a gyerekeket. Ezért kérem a nagylelkű adományozókat, hogy idén is járuljanak hozzá misszió sikeréhez.
Amire nagy szükség van az, tartós élelmiszer, tisztítószer, tisztálkodási szer, édesség és a legkisebb dolgokat is hálás szívvel fogadják. November 3. szerdáig juttassák el adományaikat Téglás
Szilágyi Erzsébet út 15. szám alatti címre.
Tisztelettel és köszönettel:
Gagna lászlóné
Téglás, Szilágyi E út 15., Tel.: 06-20-527-2087

Értesítés lövészetről

Az 5. Bocskai Lövészdandár tájékoztatja a lakosságot, hogy
2010. november 03–04-én, 22–23–24–25–26-án éleslövészet
kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése
érdekében kérik a lakosságot, hogy a fenti időpontban a lőtér
területén (08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Értesítik továbbá Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos
működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.

egyház
Halottak napja

Szokás, kicsit divat lett ilyenkor temetőbe menni, gyertyát, mécsest gyújtani.
Hogy miért is tesszük ezt, egyre kevesebben tudják. Pedig komoly üzenetet
hordoz a gyertyák fénye. A székely ember
a halálos ágyán végrendeletébe foglalta,
hogy gyermekei minden évben legalább
ekkor menjenek ki a sírjához. Nem azért írja -, hogy engem lássatok. Nem is azért,
hogy én lássalak titeket. Azért gyertek ki
a síromra, hogy arcotokra hulljon a gyertyák világossága. Mit is világít meg a sírokról arcunkra hulló gyertyafény? Azt a
tényt, hogy az idő nem gyógyít be minden sebet. Aki elment, hiányzik. Fáj, hogy
már nem lehet velünk. Pótolhatatlan számunkra. Elhibázott lenne a teremtés, ha
egy ilyen hiánnyal véglegesülnének az
emberi kapcsolatok. A szeretet megmaradásának törvénye szerint a kapcsolatok a
halálon túl is folytatódnak.
A halottak napja olyan, mint egy nagy
érettségi találkozó. Elhunyt szeretteink
már letették életük záróvizsgáját. Mi még
készülünk rá. A temető fölé magasodó

kereszt arra emlékezetet, hogy Isten nem
kegyetlen kényúr, aki örömét leli abban,
ha megbuktathat minket. Sokkal inkább
szerető apa, aki mindent megtesz azért,
hogy átmenjünk ezen a nagy érettségin, és
az ő országában, vele tölthessük el a folytatást. Ezért Jézus Krisztus halála és feltámadás óta nem a halál tragikus, hanem az
elrontott élet. A halál előtt meghajlunk és
kérjük Isten segítségét az elhunytaknak.
Az élethez pedig kérjük a Szentlelket: adjon nekünk elég erőt és kitartást. Halottak
napján elhunytjaink üzennek nekünk,
a „még” itt maradóknak. Arra intenek,
hogy van még remény, ha el is rontottunk
néhány dolgot az életben, akkor még van
lehetőségünk Jézussal újra kezdenünk.
Egyházunk szokása szerint elhunyt
szeretteinkről október 31-én, vasárnap a
10:30-kor kezdődő szentliturgia keretében emlékezünk meg. Halottak napján,
hétfőn a temetőben szenteljük meg az elkészült síremlékeket.
Boldog nyugalmat és örök emléket
Urgyán Antal görögkatolikus lelkész

Római katolikus hírek

A református egyház hírei
Kedves Testvéreink!
Gyülekezetünkben minden esztendőben megemlékezünk azokról a Szeretteinkről, akik már elmentek
mellőlünk a minden élők örökös útjára. Isten vigasztalásának befogadására, emlékezésre hívjuk szeretettel
mindazokat a kedves Testvéreinket, akik ezekben a napokban fájó szívvel emlékeznek a temetőkertben nyugvókra a

GYÁSZOLÓK VASÁRNAPJÁRA

2010 október 31-én, délelőtt 10 órára a református
templomba, ahol megemlékezünk az elhunytakról és
Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászolóknak, emlékezőknek.
Az Isten gyógyító és vigasztaló erejében bízva his�szük, hogy “Aki megsebez, az be is kötöz, összezúz,
de kezei meg is gyógyítanak”.
Szeretettel a református gyülekezet nevében:
Molnár Csilla
lelkész

Csütörtökön délután 5 órától, vasárnap délelőtt
9:30-tól lesz a szentmise.
A temetői ájtatosságot november 1-jén hétfőn de.
11-től fogjuk tartani a temetőben a ravatalozónál.
A múlt heti perselyadományokat a világmissziók
javára fordítjuk. Jövő vasárnap a MKPK rendelkezése értelmében országos perselygyűjtést tartunk a
vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére.
Okt. 31-én vasárnap 15 órától templombúcsú lesz
Kálmánházán. A búcsúi szentmisét Bosák Nándor
püspök atya fogja celebrálni a valaha itt szolgált
paptestvérekkel. Szeretettel várják az érdeklődő híveket a búcsúi szentmisére és a vendéglátásra.

Hadházi József (1951–2010)

Mint a tomboló vihar lesújtott a halál,
Bánatos szívünk gyógyírt nem talál
Üres lett az otthon hiányzik valaki,
Szerető gondoskodó szíved nem pótolja senki.
Fáradt testednek, drága poraidnak,
a jó Isten adjon nyugodalmat.

Emlékeznek rá bánatos felesége
Fia József, menye Mária
Lánya Anikó, veje László
Drága öt unokája:
Renáta, Ricsike, Lacika, Danika és Kittike

reklám és hirdetés
dr. Mráz Ildikó

Európa jogi szakjogász

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

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

CSEREPES ÁRVÁCSKA vásár!

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

többféle színben,

megszokott
80 Ft
kiváló minőségben
Több éves tapasztalat,
megbízható szaktanácsadás

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

06 20/928-5260

LAKHATÁSI LEHETŐSÉG
Ingyen lakhatást biztosítok Téglás Központjához
közel levő tanyán, házaspároknak.
Cserébe kérem a kert rendben tartását
és a kutyák etetését.
Érdeklődni: Téglás, Fényes u 12/ B. Divat Sziget
Téglás, Dózsa Gy. u. 2. Fsz/1.
PIZZA és ebédszállítás rendelés felvétel:
Tel.: 52/277-437 • 06-30-336-03-93

PIAC ÉTELBÁR Minden nap pizza akció!

Vasárnap minden 28 cm-es pizza 800 Ft

(kivéve a Bökönyi magyaros pizza)

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

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ
Nálunk
az első
a Vásárló!
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

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.

HALOTTAK NAPJÁRA

Rejtvényünk fő soraiban Szent Pálnak a Korintusiakhoz írt első leveléből idézünk: „Egy ember által jött a halál, …”
Vízszintes: 1. A Szent Páltól származó idézet folytatásának első része. 17. Ókori egyiptomi napisten. 18. Álomba szenderítő. 19. Becézett Ádám. 20. Északi férfinév. 21.
Német város a Ruhr-vidéken. 22. … és Metód; a szláv írásbeliség megalapítói. 23. Bankautomata: Automatic Teller Machine, röv. 24. Eperszem! 25. Pikáns (történet). 27.
Földrengés sújtotta iráni város. 28. Ebbe rakják a falafelt. 29. Tüzet szüntet. 30. Spanyol író, eredetileg orvos (Vital, 1851-1912). 32. Strategic Defense Initiative, röv. (az USA
csillagháborús programjának rövidítése) 34. Bátor, vakmerő. 38. Pályaudvar, röv. 39. Feltéve. 40. Brit előadóművész, énekes (Chris). 41. Nagyon sietősen. 44. Finom itóka. 45.
Híres olasz filmzeneszerző. 47. Kiváló angol színész: … Bogarde (1921-1999). 49. A Lajos férfinév spanyol változata. 50. Az okmányiroda is ez. 51. Iratcsomó.
Függőleges: 1. Famintázattal lát el. 2. Japán kifejezés, jelentése professzionális szórakoztató. 3. Igen, angolul. 4. Houstoni egyetem névbetűi (Electrical-Electronics Technology).
5. Pajkos mesefigura. 6. Bajnokok Ligája, röv. 7. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Éter és alkohol gyöke. 8. … avis; ritka madár. 9.
Szöveget újjászerkeszt. 10. Internetes csetelők
17
18
19
20
kedvenc üzenete, tkp. angol nyelvű rövidítés,
jelentése: „Fetrengek a földön a nevetéstől”. 11.
Afganisztáni ellenálló. 12. Tényekkel támaszt 21
22
23
24
alá. 13. … Grey; Chaplin második felesége. 14.
Gazdagság. 15. Átkarol. 16. Hallgatói adatokat
26
27
28
29
tartalmazó internetes rendszer a debreceni 25
egyetemen. 22. Becézett Csilla. 26. Arab férfinév.
28. Díszes épület. 30. Az idézet befejező része 30
31
32
33
34
35
36
37
38
(Zárt betű: T). 31. Lószerszám. 32. A talpas betűk
összefoglaló neve a nyomdászatban. 33. Tánc,
40
41
42
43
franciául. 34. „Keservesen sír” a kutya. 35. Amely 39
helyre. 36. Esztergom közelében ömlik a Dunába.
37. Vízinövénnyel benőtt terület. 38. Fogadás
45
46
47
48
(rendezvény). 42. Odanyújt. 43. A szarvasmarha 44
hímje. 46. Lentebbi helyre. 48. Borítókosár. 50.
Hektoliter, röv.
49
50
51

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 megfejtőnk:
Kévésné Baranyi Ibolya

Megfejtő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakcíme:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Készítette: Horváth István

EL-CABULO
PIZZÉRIA

Biztosítási tanácsadóként vállalom
Allianz biztosítói és banki termékek bemutatását,
továbbá matematika korrepetálást
egyetemi szintig és francia nyelvoktatást.
Horváth István, telefon: 30/558-1815,
e-mail: igetcloser@gmail.com

Agro Táp-Ker Kft.

