TÉGLÁS VÁROSI
Örömmel értesítem Önöket, hogy
2010. november 09-én megtörtént a bölcsőde felújítás műszaki
átadása. Az uniós támogatásból
megvalósuló fejlesztés eredményeképp a bölcsőde kapacitása 20
férőhelyesről - a jogszabályi változásokat is figyelembe véve – 48
férőhelyesre nőtt. A bővítés a 2-es
Czibere Béla
számú - eddig óvodaként működő
Téglás Város
Polgármestere
– pavilon bölcsődévé való alakításával jöhetett létre.
A beruházás kapcsán megtörtént a bölcsőde, és a
hozzá tarozó kiszolgáló helyiségek és a konyha külső hőszigetelése, színezése és a nyílászárók cseréje.
Felújításra került az épület gépészeti rendszere, új,

KÉPES ÚJSÁG

Tisztelt Lakosság!

modern gazdaságos üzemeletetést biztosító kazánok
kerültek beépítésre. Az eddig óvodaként működő
pavilon teljes belső felújítása is megvalósult, melynek
során a csoportszobák, a vizesblokkok és kiszolgáló
helyiségek festése és burkolása, belső nyílászárók
cseréje készült el. Itt kapott helyet – az akadálymentesítést szolgáló – egy darab mozgáskorlátozott WC.
Átalakításra került az eddig csak raktárként használt
udvari épület, melyet ezen túl udvari
foglalkoztatóként
is használhatnak a
nyári hónapokban.
A két pavilonhoz
kapcsolódó terasz
új burkolatot ka-

2010. 45. hét 13. szám

pott, megújultak
a homokozók és
a pancsoló medencék.
Az udvaron valamint a szintén
újonnan kialakított akadálymentes parkoló területén térkő burkolat
került kialakításra. A fentieken túl, november végéig
még sor kerül közel tíz millió forint értékű eszközbeszerzésre, amely maradéktalanul biztosítja majd a
törvényi előírásoknak megfelelő szakmai feltételeket.
A rekonstrukciós munkálatok eredményeképp létrejött bölcsőde a mai kor igényeinek megfelelő körülményeket biztosít a gyerekek számára.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Meghívó
A téglási Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény
szeretettel hívja Önt és kedves családját, barátait
2010. november 12.
(péntek) du. 17 órára
Csoma József
képzőművész
„Fénybe mártott ecset” c.
kiállításának megnyitó
ünnepségére
A tárlatot megnyitja:
Czibere Béla
polgármester
A műsorban közreműködik:
Farsang Kata, ének
Major Piusz, zongora
Helyszín: Városi Könyvtár
(Téglás, Kossuth u. 66.)

TÜDŐSZŰRŐ
A Kenézy Kórház Rendelő Intézete 2010. november 10. napjától, november 22. napjáig, munkanapokon, tüdőszűrést tart.
A tüdőszűrés helye: Téglás Ifjúsági Ház Pozsár Gyula utca
Ideje: hétfőtől péntekig, 8-14 óráig.
A szűrésre idézések nem készültek, a szűrési időpontok utcák szerint
kerültek meghatározásra.
Ajánlott a részvétel a tbc veszélye miatt:
gyógyult tbc-s betegek, bizonyos társbetegségben szenvedők (cukorbetegség, immunológiai betegségek, alkoholfüggés) tbc-s személlyel
érintkezettek, szociálisan halmozottan hátrányos helyzetűek, zárt közösségben élők, egészségügyi könyvesek esetében.
Ajánlott, a 40-75 éves korú lakosok körében, fokozottan ajánlott a 40
éven felüli dohányosoknak és exdohányosoknak, rákkeltő inhalativ
ártalomnak kitett személyeknek, tüdőrák fokozott előfordulása esetén
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet értelmében, a 40 év alattiaknak a tüdőszűrő vizsgálatért térítési díjat kell
fizetni, melynek összege 840,-Ft.
A szűrésre mindenki szíveskedjen magával hozni a TAJ kártyáját, személyi igazolványát, lakcím kártyáját.
Utcalista:

november 10. Böszörményi, Dózsa Gy, Kossuth, Pozsár Gy., Liget, Malom, Nyíl
november 11. Egyetértés, Felszabadulás, Határ, Hétvezér Tavasz, Újváros, Városháza
november 12. Alkotmány, Annakert, Fenyves, Görbekert, Sipos S., Gyár, József A.
november 15. Bek Pál, Kisszőlő, Nyárfa, Szilágyi E., Új
november 16. Dégenfeld, Kun B., Május 1, Petőfi, Szabadság
november 17. Báthori, Bökönyi, Dohányos, Hős, Kender, Pipacs, Szabolcs, Tóthfalusi
november 18. Csokonai, Magazin, Mátyás kir., Úttörő, Vadász, Stadion
november 19. Barátság, Bocskai, Mártírok, Nádas, Szegfű, Széchenyi, Tóalj,Vasút
november 22. Ady E., Akácos, Domb, Fényes, Gábor Á., Iskola, Temető

Játszóház az indián nyárban

Az őszi szünet elég rövid volt az idén, főleg annak a 15 gyereknek repült el hamar a négy nap, akik a Mikrotérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat és a Téglási Családokért Közhasznú
Egyesület szervezte Játszóház foglalkozásain vettek részt. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, a szép napsütéses időben
sokat játszottak kint az udvarunkon, s egyáltalán nem hiányzott
nekik az otthoni számítógép.
Sok érdekes és szórakoztató tevékenységek között válogathattak
a gyerekek: a polgárőrök a biztonságos közlekedésről tartottak
szemléletes filmvetítést az egyik nap délelőttjén.
Voltak kézműves foglalkozások, ahol origamit hajtogattak, és
kagylós fényképkeretet is készítettek:
Még a gobelin hímzésbe is belekóstolhattak Sárgáné Ica néni segítő útmutatásai alapján.
A közös csoportos játékokat is nagyon élvezték a gyerekek. A legnépszerűbb játék most is a ping-pong, a csocsó és a foci volt, s ha elfáradtak már a rohangálásban, szívesen vették elő a társasjátékokat is.
A gyerekek nagyon jól érezték
magukat, amit az alább elhangzott
párbeszéd is ékesen bizonyít:

„ - Jöhetünk a jövő héten is?
- A jövő héten már iskola lesz.
- De kár, pedig itt jobb lenni, mint
az iskolában!”

Segélyek pótkifizetése
2010. November 17-én (szerda) 13:00–14:30-ig

Vásár!

Leselejtezett könyvekből tart kiárusítást
2010. november 3-tól a Városi Könyvtár.
A megrongálódott, ill. elavult dokumentumokat az érdeklődők
100,– Ft/db áron vásárolhatják meg az intézmény nyitvatartási
rendjében, amíg a készlet tart. Mindenkit szeretettel várunk!

sport hírek
Megye I. labdarúgó mérkőzés
Téglás –Debreceni EAC
2010. november 14. vasárnap 13. 30 órától
Előtte ifjúsági mérkőzés 11. 30 órától.
Felnőtt belépő: 400 Forint. Nyugdíjas, diák: 200 Forint.
Hölgyeknek: ingyenes.
Minden sportbarátot szeretettel várunk!

Kézilabda
2010. 11. 14-én (vasárnap) az év utolsó bajnoki mérkőzését
játssza a téglási női kézilabdacsapat.
Ezúttal Geszteréd csapata ellen vívnak majd izgalmas csatát
a győzelmet jelentő két pontért, amire lányainknak nagy
szüksége van, hogy a tavaszi fordulót 6 ponttal folytathassák.
A mérkőzés 12-órától kezdődik.
Helyszín: Újfehértó csarnok. Belépés ingyenes.
Minden szurkolót szeretettel várunk
az idei év utolsó mérkőzésére!!!
Hajrá Téglás!!!

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2010. december 3. (péntek) 17 óra
mézeskalács-kiállítást rendez Radics László debreceni
mézeskalácsos népi iparművész munkáiból.
A kiállított alkotások mellett szeretnénk bemutatni a helyi háziasszonyok által készített süteményeket is, ezért kérjük mindazokat, akik kedvet, tehetséget éreznek magukban,
hogy 2010. november 26-ig (hétfő) hozzák be nekünk saját készítésű mézeseiket.

A hozott darabokat kiállítjuk,
a legjobban sikerült alkotásokat a
megnyitó ünnepségen jutalmazzuk.

Köszönettel, a könyvtár munkatársai

Meghívó
Téglás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
és a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
minden érdeklődőt szeretettel vár
2010. november 18-án 17.00-tól
a Városi Könyvtárba,
Erdélyi Márta előadóművész
„Egy lángot adok, ápold, add tovább…” című irodalmi műsorára,
Reményik Sándor születésének 120 évfordulója alkalmából
Közreműködik: Erdei Sándor újságíró

Meghívó
KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRA
A Vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 17 §-a, valamint a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat ( Nyíregyháza, Széchenyi u. 8.) Alapszabályának 8.1.1. pontja értelmében Téglás város
küldöttválasztó gyűlését 2010. november 23-án de. 10.00 órára a
Polgármesteri Hivatal tanácstermébe összehívom. (Téglás, Kossuth u. 61.)
Napirendi pont:
1 fő küldött megválasztása a Vízitársulatokról szóló 2009. évi
XXLIV. törvény 17.§-a, valamint a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabálya 3.6 és 8.1 és 8.2 pontjai szerint
Előadó: Vatai Imréné címzetes főjegyző
A küldöttválasztó fórumon részt vehetnek, és szavazati joggal rendelkeznek a település illetékességi területén ingatlan tulajdonnal
vagy használati joggal rendelkező mezőgazdasági magántermelők, gazdálkodó szervezetek, erdőgazdasági szervezetek az önkormányzat, és egyéb szervezetek.
A szabályszerűen összehívott küldöttválasztó gyűlés az azon megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A küldöttválasztó gyűlésen a tagot teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt
meghatalmazással más személy is képviselheti.
Jelen felhívás a Társulat honlapján (www.nyirviz.hu) és Téglás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdető tábláján van
kifüggesztve.
Leitner István
IB elnök

egyház
A református egyház hírei

Római katolikus hírek

Örömmel tájékoztatom a kedves Testvéreket, hogy a napokban befejeződik
templomunk viharkár miatti felújításának első üteme. Isten megsegítő kegyelmében és a kedves Testvérek további pénzbeli segítségében bízva tervezzük a jövő esztendőre a munka folytatását. Mindenekelőtt a toronysüveg fedését, illetve a belső megújítást.
Hálásan köszönünk minden eddigi adományt!
Molnár Csilla ref. lelkész

Téglás területén szeretnénk 2011-től házi segítségnyújtó szolgál-

Túrmezei Erzsébet: Életed drága titka
Életednek nagy, drága titka van:
Megismerted a szálló évek során,
mi a véges, mi a határtalan.
Milyen határtalan a szeretet?
Kötözhet sebet, enyhíthet ínséget,
elérhet távoli testvéreket.
S milyen határtalan az imádságod:
Elvisz mennyei Atyád trónusához,
s vele az egész világot bejárod, hogy
széjjeloszd a kapott kincseket!
Ilyen határtalan az imádság!
Ilyen határtalan a szeretet!
S ez a Krisztusodban kapott
csodálatos titok beragyogja utad és életed.

tatást beindítani. Aki ennek megfelelő végzettséggel rendelkezik
vagy szeretne ilyen munkát végezni, jelentkezzen Juhász Imre plébánosnál 30-3739519 telefonszámon.
Szombaton Nyíregyházán a Szt. Imre Gimnáziumban kerül megrendezésre a FAVÉT. Részletek a plakáton és az egyházközség
honlapján olvashatók (www.ure.extra.hu).
Szombaton este 7 órától Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális
Gyermekcentrumban évadzáró koncertet ad a Képmás zenekar.
Részletek a templomi plakáton olvashatók.
A MKPK levélben köszönte meg az 1% felajánlását, melyet ezúton
tolmácsolunk a kedves hívek felé. 2009-ben 534 ezren rendelkeztek a Katolikus Egyház javára. Ebből az összegből sok fontos dolgot tud támogatni az egyház.
November 21-én du. 2 órakor lesz Újfehértón a bérmálás és a felújított plébánia felszentelése Bosák Nándor püspök úr szolgálata
által.
Csütörtökön este 5-től, jövő vasárnap 9.30-tól lesz szentmise.

reklám és hirdetés
Agro Táp-Ker Kft.
06/30-566-0998

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

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

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.

Cserepes árvácska AKCIÓ
Kettőt fizet hármat vihet!
Parkosítson ősszel!

EL-CABULO
PIZZÉRIA
06 20/928-5260

2000 darab
békéscsabai mázas cserép
egyben 200 E Ft-ért ELADÓ!
Érdeklődni:
Tel.: 20/ 9742-724

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ
Nálunk
az első
a Vásárló!
Vendéglátó egység
ELADÓ vagy bérbeadó!
Csocsó, biliárd és darts játékokkal

Stadion utcán két szobás,
összkomfortos kertes
családi ház bérbe adó.
Érdeklődni: 20/942-8670

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

Több éves tapasztalat,
megbízható szaktanácsadás

Ft
8c0
serép
/

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

Az akció november 08-tól a készlet erejéig tart.

Rendezvényszervezés,
party szerviz
Matematika korrepetálást vállalok
egyetemi szintig, valamint francia nyelvoktatást.
Horváth István, telefon: 30/558-1815,
e-mail: igetcloser@gmail.com

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

Váltson kötelező biztosítást! Consistent Biztosítási Kft.
Szabó Ferenc 06-30-205-1631 • Papp Ferenc 06-30-489-7480
Aegon, Allianz, Generali, K&H, Uniqa, Groupama, MKB Union,
Astra, Posta, Signal biztosítók kötelezőiből választhat.

Felmondástól a megkötésig mindent elintézünk.

80 ÉVE SZÜLETETT SOÓS IMRE

A fiatalon elhunyt színészzsenire emlékezünk ezzel a rejtvényünkkel.
Vízszintes: 1. 1849-ben komponálta Egressy Béni a komáromi csata előtt. („Föl, föl vitézek a csatára…”). 12. Bencés kolostor vezetője. 13. A kurzor helyén szöveget inzertál.
14. A gépkocsi „lelke”. 15. A Jóban Rosszban című tévésorozatból ismert színész (Roland). 16. Igen, oroszul. 17. 1954-ben készült vígjáték, Makk Károly rendezésében.
Gyuri szerepét játszotta benne. 18. Dán filmrendező, Asta Nielsen első férje (Urban). 19. Liptai Claudia kislányának neve. 20. Biarritzban van! 21. Gyermekek kedvenc
olvasmánya. 22. Timföldgyáráról híres Veszprém megyei település. 23. Káté! 24. Olasz város Emilia-Romagna régióban, elsőosztályú futballcsapata van. 25. Leonardo
Média Akadémia, röv. 26. Emlékezetes alakítást nyújtott ebben a
1
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5
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7
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11
filmben, amelyet Fábri Zoltán rendezett 1955-ben. 27. Belül ráesik!
28. Bandar … Begawan; Brunei fővárosa. 29. Nem engedélyező. 31.
13
… menyegző; Sütő András drámája. 33. … Anna; VIII. Henrik angol 12
király második felesége, I. Erzsébet anyja. 34. Partnere volt a Körhinta című filmben.
14
15
16
Függőleges: 1. Fontos ásványkincs lelőhelye. 2. Aradi születésű
szociáldemokrata politikus, a Tanácsköztársaság bukása után meg18
17
gyilkolták (Sándor, 1886-1919). 3. Az Apollónia női név becenevéből önállósult női név. 4. Szegény sorsú, jogfosztott, kiszolgáltatott
ember. 5. Akta eleme! 6. Baranya megyei község. 7. Az ember női
19
20
21
vagy férfi jellegével kapcsolatos. 8. Data Service Unit, röv. 9. … Bence; Nyírő József regénye. 10. Fazekas Mihály műve nyomán készült
film 1949-ből, a címszerepet Soós Imre játszotta. 11. Nagyvárad 22
23
24
román neve. 12. földművelésügyi Minisztérium, röv. 15. Az angolok
így írják ezt az orosz férfinevet. 18. Magyar filmrendező, egyik filmje
26
a Jókai regénye alapján készített Az aranyember (Viktor). 19. Papi 25
öltözet. 21. A Fülöp-szigetek fővárosa. 23. Az olajfafélék családjába
tartozó növénynemzetség. 24. Az Exodus (Mózes második könyve)
27
28
29
30
által említett ókori egyiptomi város. 26. Az egyik budapesti egyetem
sportcsapatának rövidített neve. 28. Kelmét készít. 30. Puha fém,
vegyjele Sn. 32. Ábrahám szülővárosa.
31
32
33
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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 szerda 16:00 óráig.
Előző heti helyes megfejtőnk:
Forgács Dániel
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Megfejtő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lakcíme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Készítette: Horváth István

Tel.: 52/277-999

PIAC ÉT E L BÁ R

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

