TÉGLÁS VÁROSI
Az adventi várakozás napjait-heteit éljük. Vasárnap már a harmadik gyertyát
gyújtjuk meg az adventi kosztorúkon.
Nemcsak lélekben készülünk legnagyobb keresztény egyházi ünnepünkre
a karácsonyra, hanem egymás megajándékozását is fontosnak tartjuk.
Tudjuk jól, a mai nehéz gazdasági
körülmények között nem könnyű
a településen élő idős embereknek
Czibere Béla
szűk kis nyugdíjukból felkészülni az
Téglás Város
ünnepekre.
Polgármestere
Városunk Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a szociálisan rászorult, illetve idős emberek megsegítését.
Folyamatosan keressük a lehetőségét annak, hogy a kötelező szociális feladatainkon túl is megsegítsük, támogassuk a rászorultakat. Több pályázaton is részt vettünk

KÉPES ÚJSÁG
2010. 49. hét 17. szám

Karácsonyra várva

az idén, illetve saját költségvetési forrásunkból is biztosítottunk erre a célra.
Éppen ezért Önkormányzatunk karácsony előtt ebben
az évben is megajándékozza a téglási idős embereket. A
korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is készítünk
ajándékcsomagot a 2010. december 31-ig 70. életévüket
betöltő téglási lakosok részére.
Az alapvető élelmiszereket tartalmazó ajándékcsomagok
átvehetők a polgármesteri hivatalban:
2010. december 16-án (csütörtök) 9.00-15.30 óráig és
2010. december 17-én (péntek) 8.00 -12.30 óráig.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével –
EU Élelmiszersegély program 2010. – pályázatán Téglás Városi Önkormányzat sikeresen szerepelt. Nyertes
pályázat eredményeképpen alapélelmezési cikkek (liszt,
tésztafélék, cukor, kukorica konzerv, vaníliás karika,
háztartási keksz, gabonagolyó, instant élelmiszer) kerül-

tek kiosztásra a rászorulók részére.
A pályázati kiírásban
meghatározták azokat
a rászorultsági kategóriákat, amelyeket az
élelmiszer csomagok
kiosztásakor figyelembe kellett venni.
A megállapított rászorultsági kategóriák:
I. létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők;
II. kisnyugdíjasok;
III. hátrányos szociális helyzetű gyermekek.
Az élelmiszersegély program sikeres pályázata révén az I.
fordulóban 2010. július hónapban 350 fő részére 5.513 kg
élelmiszer, a II. fordulóban 2010. december 2-án és 3-án
4.857 kg élelmiszer került kiosztásra.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Tájékoztatás

Hangverseny az iskolában

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy az év végi
munkanapáthelyezésre-, és ünnepnapokra tekintettel:
2010. december 11-én szombaton és
2010. december 24-én, pénteken
a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodában
munkaszüneti nap lesz, így az ügyfélfogadás szünetel.
Vatai Imréné címzetes főjegyző

November 30-án zenei tanszakos
tanulóink hangversenyt adtak az aulában. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki bemutatta tudását.
Láthattunk egyéni és csoportos produkciókat.
A hangversenyt művésztanáraink
meglepetésműsora zárta. A tapsokból
ítélve a közönségnek is nagyon tetszett
ez a színvonalas, jó hangulatú koncert.

Orvosi rendelés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. december 22. és december 31.
között Dr. Barta Károly szabadságát tölti.
Helyettesíti Dr. Tóth László az alábbi rendelési időben:
Hétfő, Péntek: 8-13. Kedd, Szerda, Csütörtök: 13-18

Karácsonyi ajándék
Az idei karácsony sem múlhat el Téglás német testvérvárosának
Affalterback településnek karácsonyi csomagja nélkül. Hatalmas
dobozokban érkeztek a játékok, melyet a bölcsőde, az óvoda, az alsó tagozat és a gyermekjóléti szolgálat gyermekei
között osztottak szét. Ezen
ajándékok láttán, a karácsonyi
ünnepeken a csoportokban, az
osztályokban ismét öröm csillog a gyermekek szemében.

Hálaadás napi rendezvény
2010. november 29-én hétfő délután megrendezésre került a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola felső tagozatán az első hálaadás napi
ünnepség. A rendezvényen hatodikos és hetedikes tanulók vettek részt, összesen tíz csapat mérte össze tudását. Előzetes feladatként
egy rövid angol nyelvű hálaadás napi verset
kellett keresni és rajzzal illusztrálni azt. Ezen
kívül a csapattagoknak egy egyszerű hálaadás napi süteményt kellett készíteni, amit a
zsűri tagjai örömmel értékeltek a versenyen.
Munkájuk során a megoldott feladatlapokat
is ellenőrizték,
pontozták, valamint a pulykaszépségverseny rajzait is
értékelték.
Az első három helyezést elért csapatok:
I. helyezett: Chocolate Girls
tagjai: a 7. c osztályos tanulók
II. helyezett: Pumpkin Pies
tagjai: a 7. b osztályos tanulók
III. helyezett: Turkeys
tagjai: a 7. b osztályos tanulók
Gratulálunk a versenyen részt vett csapatoknak, a hálaadás napról készült project munkáik megtekinthetőek nyelvi termeinkben.

Úszás
Az óvoda heti rendszerességgel úszni hordja a gyerekeket Újfehértóra
az uszodába. Várjuk az úszni vágyó
gyermekeket óvodásokat és alsó tagozatosakat is, 2011. januárjától, hogy csatlakozzanak még hozzánk, a szervezett úszásra. Időpont: hétfőnként 14.15–17.00-ig.
Díja: 1375 Ft/hét. Érdeklődni: Szabó Mónika 06 209-37-3140

Program az Idősek klubja
szervezésében

2010. december 17. péntek
Kézműves foglalkozás
Karácsonyi asztali dísz készítés
Helye: Idősek klubja, Téglás
Ideje: 2010.12.17. 14 óra
Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni!

Meghívó

Téglás Város
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala tisztelettel meghívja Önt,
a Bárczay Anna Városi Óvoda
új 6 csoportos óvodaépületének
ünnepélyes átadására,
2010. december 14-én kedden 14.00 órára.
Helyszín: Bárczay Anna Városi Óvoda
4243 Téglás, Kossuth u. 72/A
Elérhetőség:
teglasph@teglas.hu, óvoda@teglas.hu
Tel.: +36 52/384-312, +36 52/583-034
Czibere Béla
polgármester

Katonás óvodás

Óvodásainknak gyermekkoncerttel, hangszerbemutatóval
kedveskedett a MH 5. Bocskai
István Lövészdandár Katonazenekara.
A gyerekek örömmel hallgatták a
felcsendülő ismert dallamokat, melyekhez filmkockák társultak.
Közben bemutatták nekik a zenekari hangszereket.
Igazi katonazenekari muzsika is felcsendült.
A feledhetetlen délelőttöt köszönjük
a katonazenekar tagjainak, és külön megköszönjük Földesi András
alezredes úrnak, aki nem feledkezett meg Téglás Óvodásairól.
Szabó Mónika óvodavezető

Vatai Imréné
címzetes főjegyző

Meghívó
A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szeretettel
várja Önt és kedves hozzátartozóit 2010. December 15. (szerda)
du. 17 órától „Egy este az egészségért” című programsorozat negyedik előadására. Témája: Fertőző betegségek.
Előadó: dr. Tóth László felnőtt háziorvos, ügyeletvezető főorvos
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)

SPORT HÍREK

XI. Kőszegi György Országos Kiemelt Súlyemelő emlékverseny

Téglási aranyok a súlyemelő fellegvárból. Egyéni csúcsokkal a legjobbak között. XI. Kőszegi
György Országos Kiemelt
Súlyemelő emlékversenyt
rendeztek Tiszaújvárosban. Téglás Hajdu Ipari
VSE versenyzői ismét
megvédték Hajdu Bihar
megye becsületét. László István korosztálya legeredményesebb díját is begyűjtötte. A verseny résztvevő
csapatai: Ózd, Kazincbarcika, Téglás, Tiszaújváros,
Szerencs, Kisújszállás, Miskolc, Nyíregyháza.
Eredmények:
Serdülő: 50 kg 3. hely Csordás István
123,998 pont
62 kg 1. hely Tóth József
197,168 pont
69 kg 1. hely László István
266,019 pont
69 kg 3. hely Ranek Sándor
227,710 pont
Ifjúsági: 62 kg 2. hely Antal Sándor
267,967 pont
77 kg 2. hely Törő András
241,315 pont
Edzőjük: Nagy László és Nagy Attila

Krampusz kupa 2010.12.05. Nádudvar

Krampusz-kupa
néven rendkívül
jó hangulatú kézilabda villámtornát rendezett a nádudvari
Akarat SK női
kézilabda csapata 2010. december 5-én, amelyen három gárda
mérte össze a tudását. A viadalon Nádudvar csapata
mellett a megyei bajnokságban nagy riválisnak számító Hajdúszoboszló, valamint a Szabolcs-SzatmárBereg megyei bajnokságban szereplő Téglás gárdája vett részt. A három csapat azonos játékerőt
képviselt, amit az eredmények is alátámasztottak,
így rendkívül izgalmas találkozókat tekinthetett
meg a közönség. A Rásó Tibor által irányított Akarat SK hölgyei a szoboszlóiakat egy góllal, 27-26
arányban legyőzték, majd a téglásiaktól szoros csatában 28-26-ra kikaptak. S mivel a téglási lányok
a fürdővárosiakkal ikszeltek (33-33), így a Krampusz-kupát is megnyerték. A második helyen az
Akarat SK, a harmadikon a Hajdúszoboszló végzett.
A különdíjak közül a legjobb kapusnak járót Nádudvar együttesének hálóőre, Juhászné Fekete Erzsébet érdemelte ki, a torna legjobb játékosának a
szoboszlói Nagy Mariannt választották meg, míg a
torna gólkirálya a 24 találatot elérő téglási játékos,
Fóhn Zsanett lett.

egyház
A református egyház hírei

Római katolikus hírek

2010 Adventjének 4. vasárnapján,
december 19-én délután 3 órai kezdettel
a Református Templomban
„BETLEHEMBE KÉNE MENNI” címmel
ökumenikus, karácsonyváró műsoros délutántrendezünk, melyre szeretettel meghívjuk Városunk minden Polgárát!
a szervező Református Gyülekezet
Műsorunkban közreműködnek:
A téglási II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zeneművészeti tanszakos tanulói és énekkara
Varga Miklós vezetésével.
A görög és római katolikus, és református
egyházközség lelkipásztorai, hittanosok
A belépés díjtalan!
Mindenkinek szerény karácsonyi meglepetéssel kedveskedünk.
A perselybe tett adományaikkal hozzájárulhatnak a református templom tavasszal folytatódó felújításához. Terveink megvalósításához kérjük Istenünk megsegítő kegyelmét.

Advent ünneplése a családban
Az adventi felkészülés szép eszköze az adventi koszorú és a gyertyagyújtás a családban. - A gyertyagyújtás megismétlődhet minden adventi héten (lehetőleg
szombaton vagy vasárnap) vagy akár minden este
(ahogyan sok keresztény családban szokás).
Előkészület: Legyen ez igazi ünnep. Rakjunk rendet
a szobában és az asztalon, ahová a koszorú kerül.
Készítsük elő az imakönyveket az énekléshez és a
Szentírást.
a.) Az adventi koszorú négy gyertyája advent négy
vasárnapját jelzi. Advent első vasárnapján az
első, lila gyertyát gyújtjuk meg rajta, második vasárnapján a második lilát, majd a harmadikon a
rózsaszínűt és a negyediken az utolsó lilát.
b.) Az adventi koszorú jelentése: A sorban meggyulladó gyertyák növekvő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz közeledve múlik a bűn sötétsége és nő a
fény. S karácsonykor eljön maga a FÉNY=JÉZUS
KRISZTUS. (A kérdés számunkra: vajon szeretetünk tettei által bennünk, köztünk is nő-e a fény,
Jézus jelenléte?)

Mikulás a Görög katolikus
templomban

– A fenyő örökzöld levelei emlékeztetnek Jézus
halált legyőző örök szeretetére.
c.) A gyertyagyújtás családi ünnepe többféle
lehet. Egy lehetséges felépítés: (Természetesen
a gyermekek korosztályához alkalmazandó!)
Ének, Szentírásolvasás, Beszélgetés, Imádság

December
05-én a Szentmise után a
gyerekek, versel, és énekkel
csalogatták a
Mikulást, aki
meg ha l lott a
a
gyerekek
szép kérését.
Örömükre
egyszer csak
betoppant a templomba. Arra a kérdésre, hogy
jók voltak-e azt válaszolták, igen és megfogadták, hogy a következő évben is jók lesznek, hogy
ismét találkozzanak a Mikulással. Majd énekszó
közepette minden gyerek átvette megérdemelt
jutalmát.
Urgyán Antal
görög katolikus parocus

Adventi zenés áhítat
Felemelő lelki élményben volt része mindazoknak,
akik eljöttek 2010. december 4-én a római katolikus
templomba, és gyönyörködtek a szebbnél-szebb adventi témájú előadásokban. Nemcsak a testvéregyházakból, de városunk vezetőségének tagjai közül is
szép számmal érkeztek vendégek. Az előadók között
gyerekek, felnőttek, hivatásos művészek és amatőrök
egyaránt szerepeltek különböző hangszeres, vagy
prózai darabokkal. Önzetlen szolgálatuk által hozzájárultak elcsendesedésünkhöz, hogy méltó módon
készüljünk fel a karácsonyi misztérium megünneplésére.
Nagy Lászlóné
Csütörtökön délután 5 órától,
vasárnap délelőtt 9.30-kor kezdődik a szentmise.

reklám és hirdetés
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

PIAC ÉTEL BÁR

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

Rendezvényszervezés,
party szerviz

Vendéglátó egység ELADÓ vagy bérbeadó!

MEGNYITOTTAM

Stadion utcán két szobás, összkomfortos
kertes családi ház bérbe adó.

Európa jogi szakjogász
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

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

Érdeklődni: 20/942-8670

CIPŐ és FEHÉRNEMŰ ÜZLET
Minden 5000 FT feletti vásárlás esetén

1000 Ft ajándékutalványt kap
a kedves vásárló 2010. december 24-ig!

Női és férfi pulóverek, cipők, csizmák, ágyneműk, pizsamák, köntösök
Pai csemege és az Ari abc között

Sütő István drámája

Ibolya Divatház ahol az elegancia lakik

Csocsó, biliárd és darts játékokkal

Rejtvényünk szürkével kiemelt fősorában Sütő István drámájának címét rejtettük el. Hatalmas, hófödte hegyek, szakadékok között játszódik Sütő András története, amely a várakozás, a vezeklés, a megváltás
drámája, Sinkovits Imre, Kubik Anna, Agárdy Gábor és Bubik István
felejthetetlen alakításában láthattuk a televízióban is.
A meghatározásokat a számozás szerint adjuk meg, de a két- és hárombetűseket nem határoztuk meg, ezeket külön soroljuk fel ábécésorrendben.

Vízszintes: 1. Húslevesbe is szokták tenni metélttészta helyett. 8. Több helyen lyukas (kabát
vagy nadrág). 9. Dentista. 10. … Pasa Toptani; albán politikus, 1920-ban 3 napig Albánia választott királya volt (1863-1920). 17. Magasba nyúló hegycsúcs. 19. Ezzel szokták
egyesek „felülírni” mások akaratát. 22. Eddig még nem csípték nyakon hazugságon! 23.
Kisebb, zenei előadások számára létesített helyiség. 24. Motorolajmárka. 28. … no Kagami;
Leiji Matsumoto gyerekek számára készített oktató célú animációs videofilmje 1985-ből.
32. Ökölvívó ügyes testmozdulatot végez ellenfele ütése elől való menekülésként. 33. Az
egyenlítő felé áramló, állandó jellegű légáramlat. 34. Kevéssé tudatos (emberi vagy állati
cselekvés).
Függőleges: 2. A nitrogén régies neve. 3. Hozzátapad. 4. Juhhodály. 5. Nelly Furtado
kanadai énekesnő harmadik nagylemeze 2006-ból. 6. Község a Balaton északi oldalán Tapolca közelében. Itt tartja nyári táborait a Magyar Iszlám Közösség. 7. A huszadik század
„rettegetté tett” szava. Az ókori görög filozófus, Demokritosz alkotta fogalom. 11. Edző. 12.
Ház körül élő állat, sokak kedvence. 13. Különlegesen szép, minden igényt kielégítő. 14.
Bécsi futballstadion. 15. Mánia előtagjaként kóros hatalomvágyat jelent. 16. Saunier …;
francia feltalálóiról elnevezett gázkazán márka. 17. Rabbinövendék. 18. Pest megyei község
Gödöllő közelében, avagy túltelítettség valamitől. 20. Kiss …; a Barátok közt című televíziós
szappanopera egyik szerepét alakítja. 21. … Georgina; Szabó Magda Abigél című művének
főalakja. 25. Karjával intő. 26. Szlovákiai labdarúgó szakember (Károly). 27. A Republic
együttes frontemberének beceneve. 29. Lusta. 30. 1945-ben alakult nemzetközi szervezet,
ma már csak három ország nem tagja. 31. Patinás múltú erdélyi család.
Két- és hárombetűsek: (ábécérendben)
AC, ÁTS, DAT, DSF, EEB, GAR, IT, JGI, KTM, LLŰ, MO, ON, PNE, RAR, RÖ, RP, SO, SZ,
TAL, TAS.

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: Szilágyi Zsófi (Téglás, Tóthfalusi utca 24.)
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