TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2010. 48. hét 16. szám

Átadták az új Bölcsődét

Czibere Béla
Téglás Város
Polgármestere

Átadásra került november 30-án, délután városunk újjáépített bölcsődéje.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Csáfordi Dénes Hajdúhadház polgármestere, Szőllős Sándor Bocskaikert polgármestere, Szaniszló Tamás
Bocskaikert jegyzője, valamint a Hor
Zrt. képviseletében Bárdy Andrea kereskedelmi igazgató is.

Az átadó ünnepségen Czibere Béla
polgármester a felújítás munkálatairól,
folyamatáról beszélt,
Kecsediné Molnár
Anikó bölcsődevezető pedig köszönetét
fejezte ki mindenkinek, akik részt vettek az újjáépítésben.
Műsorral is kedveskedtek
a vendégeknek, a Bárczay
Anna Városi Óvoda kis
óvodásai versekkel rövid
énekekkel színesítették a
műsort. Nagy Klárától, a II.
Rákóczi Ferenc Általános

Iskola tanulójától Szabó
Lőrinc: Ima a gyermekekért című versét hallhattuk.
Téglás Város Önkormányzata „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-,
valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című konstrukció
keretében pályázatot nyújtott be „Téglás Városi Bölcsődék
felújítása és bővítése” címmel. A pályázatot támogatásra
érdemesnek ítélték, az elnyert 80 millió forint vissza nem
térítendő támogatásnak minősült.
A beruházás nem csak a bővítés és felújításra, hanem közel 10 millió Ft értékű eszközbeszerzésre is kiterjedt.
Az új bölcsőde immár 48 főnek tud helyet biztosítani.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
BEUGRÓCSKA Improvizációs Verseny

2010. november 28án dráma tanszakos
tanulóink 4 fős csoportja
Nagykállóban vett részt egy
improvizációs versenyen.
A csapat tagjai: Tálas Zita,
Tóth Petra, Kun Balázs 6.
osztályos, és Kiss Dorottya
8. osztályos tanulók voltak.
A verseny folyamán különböző típusú
improvizációs feladatokat oldottak meg sikeresen
a versenyzők.
A zsűri tagjait a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
színészei alkották.
Sokat tanultunk és jól szórakoztunk ezen a nagyszerű
hangulatban lezajlott rendezvényen.
Kovácsné Lőrincz Judit

Véradás

A magyar népdal és népköltészet hete

Meghívó

A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
és a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
szeretettel hív minden kedves érdeklődőt
2010. december 6-án 17. órára a Városi Moziba

Mikulásnapi Teadélutánra.

Ünnepi köszöntőt mond:
CZIBERE BÉLA polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
az Ezüst-Alkony Népdalkör, a Bárczay Anna Városi Óvoda
Napocska csoportja, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói

Jótékonykodtak a bálozók

Szociális Gondozási Központ által szervezett jótékonysági
Bálon a támogatók és a bálozók egyaránt jótékonykodtak, hogy
a kitűzött cél megvalósuljon. A műsorban az idősek a téglási
„sztárvendégek” működtek közre.

Az Ifjúsági házban véradást szerveznek
egy 5 éves hajdúhadházi kisfiú, Kiss Dávidka számára.
Helye: téglási Ifjúsági Ház. Ideje: 2010.12.10. 8:00–15:00
Minden segítő szándékú embert szeretettel várnak a szervezők!

A 4-ssss rádió hírei
A „Barangoló” következő témája: Ismétlés.
A Barangoló című műsorunkat az ünnepekre való tekintettel megismételjük. Hallhatják majd többek-közt
a Molnár Csilla Lelkészasszonnyal készített beszélgetést, vagy a kézilabdás lányokkal készített interjút. 2011
Januártól újraindítjuk a műsort és ismét érdekes emberekkel készítünk beszélgetéseket, addig is maradnak az
„idei” riportjaink.
December 10. 4-SSSS Rádió Évzáró: ELMARAD!
Szomorú döntést kellet meghoznia rádiónk vezetőségének.
Anyagi helyzetünkre való tekintettel visszamondtuk
évzáró rendezvényünket.
Több mint egy évvel ezelőtt pályázatot nyújtottunk be
arra, hogy a 4-SSSS Rádió hatodik születésnapi rendezvényét térségi kulturális rendezvénysorozatként tudjuk
megvalósítani. A pályázati procedúra elhúzódása miatt
a születésnapi rendezvényünket teljes egészében saját
forrásból voltunk kénytelenek finanszírozni, a kulturális rendezvénysorozat dátumát pedig 2010 decemberére módosítottuk, ennek nyitórendezvénye lett volna
a 2010-es 4-SSSS Karácsony. Mivel a pályázat eredményhirdetése mind a mai napig nem történt meg, s
annak állásáról semmiféle tájékoztatást
nem kaptunk, a rendezvénysorozatot
kénytelenek voltunk bizonytalan időre
elhalasztani.
Barátsággal: Balogh «Pu-Fee» János

November harmadik hete a népdal és népköltészet hete. A nevezetes
héthez kapcsolódva iskolánk alsós Diákönkormányzata első alkalommal szervezett programot tanítványainak.
A népköltészet köre igen bőséges. Mi most a népköltészetre, népi
hangszerek megismerésére és a néptáncra helyeztük a hangsúlyt.
Programokat egy mindenki által jól ismert csángó magyar népdal
közös éneklésével kezdtük. Bár évszak szerint nem tavasz volt, de a
Tavaszi szél vizet áraszt című dal kellemes hangulatot teremtett. A dal
után mindenki azon gondolkodott, hogy a közös táncnál „hát én immár kit válasszak”.
A bátor vállalkozók elénekelhették kedvenc népdalaikat is. Néhány
gyerek és kolléga is vállalkozott erre a feladatra.
Rákóczi Anett, Szegedi Judit és Pénzeli Attila 3. osztályos tanulók furulyán szólaltattak meg népdalokat, melyet a gyerekek és felnőttek is
szívesen énekeltek. Ezt követően a gyerekek bemutathatták és megszólaltathatták az erre az alkalomra gyűjtött népi hangszereket. Igen
széleskörű volt a kínálat. Hallhattunk diósípot, szájharmónikát, citerát, csörgőt, furulyát, nádsípot, nádból készült furulyát is.
Ezt követően meghívott felnőtt vendégeink műsora következett. Molnár János téglási lakos saját készítésű citerán játszott betyár és arató
dalokat. Végén a gyerekekkel közösen Bartók Béla gyűjteményéből az
Érik a szőlő című népdalt énekeltük el, melyhez a citerás kíséret nagyon jó hangulatot teremtett.
Ezt követően Vámosi Csaba pedig hegedűn játszott el néhány dalt. A
programunk végén Varga Violetta és Vámosi István a Debreceni Népi
Együttes tagjai egy csúfolódást tanítottak meg a gyerekeknek, majd
közös táncolásra hívták a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Ez a délelőtti másfél óra nagyon jó hangulatban telt el és mindenki
kellemes élményekkel tért haza. A nagy sikerre való tekintettel jövőre
szeretnénk megismételni ezt a rendezvényünket.
Téglás, 2010. november 19.
Iván Ildikó alsós DÖK-vezető

Meghívó

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szeretettel várja
Önt és kedves hozzátartozóit, barátait 2010. december 3-án (péntek) du. 17 órára

Ezüst csengővel csilingel
a mikulás

A kiállítást megnyitja: dr. Vajda Mária néprajzkutató, főmuzeológus
A műsorban közreműködik: Berde Sarolta ének, citera

A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Intézményei szeretettel hívják településünk valamennyi gyermekét és a családokat
az Iskola Sportcsarnokába, hagyományos adventi rendezvényre, 2010. december 10-én
pénteken 14:00-18:00 óráig.

A vásárral egybekötött kiállítás 2010. december 31-ig,
a Városi Könyvtár nyitvatartási rendjében tekinthető meg.

* vásár * arcfestés * Ünnepi játékok * Műsor

Radics László mézeskalácsos népi iparművész

„Mézeskalács szívből, lélekből” című kiállításának megnyitó ünnepségére

Program: * OVI-CUKI * kézművesség

Kulturális programajánló December – a Téglás Városi Könyvtár ajánlásával

2010. december 7.
Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu
Debrecen, Kölcsey Központ - Nagyterem 19:00
A norvég Jan Garbarek régi kedvence a magyar
közönségnek. Az elmúlt években hazánkban is
járt legsikeresebb munkájával, az Officiummal,
melyben középkori dallamokat játszik a Hilliard
Ensemble társaságában.
Belépőjegy: 5900 Ft, 6900 Ft.
Jegyek kaphatók: Apolló mozi, Főnix Csarnok,
Kölcsey Központ, Tourinform iroda
2010. december 11.
Moszkvai Városi Balett: Diótörő
Debrecen, Főnix Csarnok, 19:00
Az orosz balett nagyjai először Magyarországon!
A klasszikus orosz balett-iskola legszebb hagyományait képviselő Moszkvai Városi Balett

Magyarországra látogat. Az orosz balett nagyjai
a Diótörőt adják elő, Csajkovszkij lenyűgöző
zenéjére.
Belépőjegy: 2900,- 4500,- 5900,- 7500,- 99002010. december 11.
Retro Fesztivál - Luca Napi Pálinka Ünnep
Nyíregyháza Bujtosi szabadidő csarnok
Decemberben Retro Fesztivál a Bujtosi Szabadidőközpontban, olyan annó és most is nagy
nevekkel, mint a Groovehouse, az Ámokfutók,
Delhusa Gjon, az UFO, a Republic, és persze ha
retro buliról van szó, akkor nem maradhat el a
Korda György és Balázs Klári páros sem.
A belépődíj 2 500 Ft.
2010. december 12. Sebestyén Márta koncert
Nyíregyháza Evangélikus Templom

Sebestyén Márta adventi koncertjét látogathatják
meg a rajongók és az érdeklődők a nyíregyházi
Evangélikus templomban december 12-én, 18
órától. Ha rá szeretnénk hangolódni a Karácsonyra, vagy adventi dallamokat szeretnénk
hallgatni, akkor ez a koncert nagyon jó választás.
Sebestyén Márta mellett fellép Szokolay Dongó
Balázs és Bolya Mátyás.
A belépő: 2 900 Ft
2010. december 31. Boldog Új Évet, Debrecen!
Debrecen, Kossuth tér
A 2010-es év záróeseményeként óév búcsúztató
parti a Kossuth téren, mely során hazai ismert
sztárok is fellépnek és fergeteges koncertekkel
járulnak hozzá a kitűnő hangulathoz.
A szilveszter estét az elmaradhatatlan éjféli
tűzijáték is színesíti.

egyház
Szent Miklós Püspök

Miklós valószínűleg 270 körül
született Patarában. 19 évesen
pappá szentelik, majd egy égi jel
hatására Myra városa püspökének
választják (ma Törökország). Miklós kiválóan teljesítette püspöki
feladatait. Diokleciánusz császár
üldözése alatt bebörtönözték,
majd hamarosan szabadon engedték. 325-ben mint myrai püspök
részt vett a niceai zsinaton.. Jó gazdája volt egyházának, az éhínség
idején gondoskodott a lakosokról
így már életében szent volt, a nép
ajándékozó apának hívta, 343-ban
halt meg,
Miklós püspök az egyik róla szóló történetnek köszönhette ajándékosztó szerepét. Eszerint szülei
halála után nagy vagyont örökölt,
amelyet Isten dicsőségére akart
fordítani. Szomszédjában lakott
egy nemes ember, aki elszegényedett, ezért három leányát az utcára

akarta tenni, hogy az így szerzett
jövedelemből el tudják tartani magukat. Miklósnak tudomására jutott a gyalázatos tett, ezért aranyat
rejtett egy kendőbe, és a csomagot
titokban bedobta a házba. A szomszéd reggel megtalálta a pénzt, és
ki tudta házasítani a leányát. Nem
sokkal később Miklós hasonlóan
cselekedett. Ezután a szomszéd
virrasztott, hogy megtudja, ki áll
a pénzadományok mögött. Az ember az elsuhanó Miklós után eredt,
utolérte és felismerte a püspököt.
A szent halála után az emberek
utánozni kezdték Miklós tettét.
Majd halálának napján, december
6-án ajándékokat adtak barátaiknak, természetesen titokban. Szent
Miklós szeretete küldi ma is hozzánk az ő névnapján a Mikulást,
akit most is sok gyermek vár.
Urgyán Antal
görög katolikus lelkész

Római katolikus hírek

Ebben az évben is megrendezésre került Nyíregyházán a
Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, immár hetedik alkalommal a FAVÉT- Fiatalok A Világ Életéért Találkozó.
Téglásról az 5 szentimrés diák mellett még 3 máshol tanuló
fiatal is részese lehetett e rendezvénynek. Az egész találkozó egy alig 19 éves fiatal lánynak Chiara Luce Badanonak
az életéről szólt, akit XVI. Benedek pápa 2010. szeptember
25-én emelt a boldogok sorába. Látva az életéről készített
rövid kis filmet, rádöbbentünk arra, hogy az Isten nem
nagy dolgokat kér tőlünk, hanem kis dolgok megtételét,
de azt nagy - nagy szeretettel. Az egész napot Chiaranak a
varázsa hatotta át, s a fiatalok által előadott misztérium játékon keresztül még jobban bepillantást nyerhettünk az ő
életébe, megismerhettük az ő személyiségét. Hazaérkezve
azzal a gondolattal váltunk el egymástól, hogy ha jövőre
is lesz FAVÉT, mi szeretnénk ott lenni, addig is minden
egyes nap megpróbálunk mi is valami szépet tenni a világ
életért.
A résztvevő fiatalok
December 4-én szombaton du. 3 órától templomunkban
zenés, énekes adventi gyertyagyújtó áhítatra kerül sor.
Mindenkit szeretettel várunk!
Csütörtökön este 5 órától, vasárnap pedig szokott időben
9.30-tól lesz szentmise.

A református egyház hírei

Mit hozott a Mikulás?
Minden esztendő december 6-án a Miklós névre kereszteltek névnapjukat
ünneplik. E napon gyermekajkakon hangzik a kérdés: mit hozott a Mikulás? S a gyermekarcok ragyognak a Mikulás hozta ajándékok láttán.
Nagy szeretet loboghatott ezen szent életű püspökben, aki életének idejében annyi jót tudott tenni embertársaival, hogy a rá való emlékezés öröm
és boldogság forrása. Ily módon minden évben megjelenik az ő láthatatlan alakja, aki a gyermekvilág képzeletében ma is hozza a cukorkát, a
virgácsot,aszerint, ki mint érdemelte.
Miklós püspök Nagy Konstantin császáridejében élt a kis-ázsiai Myra városában, részt vett a niceai zsinaton is. Mikor elköltözött e földi világból,
úgy emlékeztek róla, mint Isten egyik jószívű emberéről,aki Jézus Krisztus
példája szerint mindenkivel jót tett. Ki tudta volna számon tartani, írásba
foglalni, hogy mit tett? Nem is kellett.
Azok, akik vele éltek, tapasztalták szeretetét, s így nem felejthették el. Először névnapját ünnepelték a közelebb állók: a keleti egyház hívei. Aztán
lassan az egész egyetemes keresztyén egyházban, nyugaton is elterjedt a
híre, nagy jóságának a tisztelete. Miklós püspök életéről keveset tudunk
.Az egyik krónika azt jegyezte fel róla, hogy szüleinek halála után azon
gondolkodott,hogy a rá maradt örökségből hogyan tudna minél nagyobb
örömöt szerezni embertársainak. Szerette a gyermekeket, s gyakran megajándékozta őket, együtt tudott örvendezni velük. Életében sok jót tett, s
Isten hosszú élettel ajándékozta meg. 350 körül halt meg. Emléke késztessen bennünket is hasonló jócselekedetekre.

reklám és hirdetés
Vendéglátó egység ELADÓ vagy bérbeadó!
Csocsó, biliárd és darts játékokkal

06/30-566-0998

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Agro Táp-Ker Kft.
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.

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

PIAC ÉTE LBÁ R

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

Matematika korrepetálást vállalok
egyetemi szintig, valamint francia nyelvoktatást.

Horváth István, telefon: 30/558-1815, e-mail: igetcloser@gmail.com

Nem várt válasz

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

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ
Új áru érkezett!

* Fürdőszoba kisbútorok * Konyhai dísztárgyak
* Kiváló minőségű poharak

EL-CABULO PIZZÉRIA
06 20/928-5260
Felelős kiadó: COM 2 BT.
Hirdetésfelvétel: TÉGLÁS, Malom u. 2/A
Tel.: +36 52-583-035 • E-mail: info@com-2.hu • www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla

dr. Mráz Ildikó

Rendezvényszervezés,
party szerviz

A vizsgázó kissé félszegen megkérdezi a professzort:
– Elég lesz, tanár úr?
A tanár válaszát a rejtvény szürkével jelölt sorai tartalmazzák, felülről lefelé összeolvasva.
Vízszintes: 10. Nemes erkölcsi tulajdonság. 11. Nicaragua fővárosa.
12. Az esetet követően. 13. … Milan; olasz focicsapat. 14. Newtonméter, röv. 16. Helyrag. 17. Múlását az óra méri. 18. Igen, angolul. 20.
Síkgörbe. 23. Egymás után említ. 24. Számos. 26. … György; tehetséges fiatal parodista, Kabos Gyula „magyar hangja”. 27. Dél-koreai
híradástechnikai márka. 29. Kicsinyítő képző, -ke párja. 30. Az erbium
vegyjele. 31. Adriai-tengeri olasz kikötőváros. 33. Határidőt rendszeresen későbbre halaszt. 35. Pincér különjövedelme.
Függőleges: 1. Vásárosnamény rövidebben használt neve. 2. Régi
rádiómárka. 3. Az Ajax legendás nigériai vendégjátékosa volt. 4. A
szerelmi költészet múzsája az ókori görögöknél. 5. A privát gazdasági
szférához tartozó cég. 6. Uri …; izraeli üzletember. 7. Ráskai …; kódexmásoló apáca volt. 8. Kis vízfolyás. 9. Égi „szekér” (csillagkép). 15.
Irodalmi műfaj: visszaemlékezés. 17. Lakáj. 19. Pólus. 21. Stratford…-Avon; Shakespeare szülővárosa. 22. Távol-keleti eredetű táblás játék. 23. Valaminek elülső oldala felé. 25. Kemény papír. 28. Hét várost
is neveznek így Angliában. 31. Legendás svéd teniszező (Björn). 32.
Gyógyfürdőjéről híres Somogy megyei település. 33. Vacak, argóban.
34. Világos angol sör. 36. Boltban van!

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:
Lakatos Péterné (Téglás, Fényes u. 3.)

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
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Készítette: Horváth István

Tel.: 52/277-999

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

