TÉGLÁS VÁROSI
Jövő év januárjától
a téglási óvodás kis
gyerekeket egy gyönyörű, modern, teljesen felszerelt óvoda
várja. Átadásra került a Bárczay Anna
Városi Óvoda új, 150
Czibere Béla
férőhelyes óvodaépüTéglás Város
Polgármestere
lete.
Az ünnepélyes átadás december 14-én délután volt.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével, Tasó László országgyűlési

KÉPES ÚJSÁG
2010. 50. hét 18. szám

Új év, új óvoda

képviselő, Nyíradony polgármestere,
Szőllős Sándor, Bocskaikert polgármestere, Dobi István, a G.Telecom
ügyvezetője, az új épület kivitelezője, Komor Sándor a Közterv Kft
képviselője, Dedéné Novotni Anna,
a Hajdu Zrt. vezérigazgatója, Molnár
Csilla református lelkész, és Urgyán
Antal görög katolikus paróchus is.
A hivatalos átadás kezdetén településünk egyházi vezetői megáldották és
felszentelték az új épületet. A szalagátvágást követően pedig az épületben kezdődött az ünnepi műsor. Ün-

nepi avató köszöntőmben az építkezés folyamatáról beszéltem és arról,
hogy a kezdeti nehézségek ellenére
egy gyönyörű a 21. sz. elvárásainak
teljesen megfelelő épületet sikerült
felépíteni közel 235 millió forintból.
Szabó Mónika óvodavezető elmondta, hogy az új épületben tornaterem,
öltöző, fejlesztő termek és nevelői
szoba is kialakításra került.
Az ünnepséget a zeneóvodások, valamint a Csicsergő és a Napocska
csoport műsora színesítette.

ÖNKORMÁNYZATI / VÁROSI HÍREK
Meghívó

Tehetséggondozó verseny Bökönyben
Iskolánk tanulói „Iskolai tehetséggondozó” versenyen vettek részt
2010. december 10-én a bökönyi Barota Mihály Általános Iskola
által szervezett kistérségi tanulmányi versenyen anyanyelv, matematika és angol tantárgyakból.
Eredményeink:
Anyanyelv: 5. évfolyam: I. helyezett: Gábor Zsuzsa
7. évfolyam: III. helyezett: Szalatyán Erzsébet
8. évfolyam: II. helyezett: Báder Lilla
Matematika: 5. évfolyam: I. helyezett: Koncz Máté
		I. helyezett: Kiss Zoltán
		II. helyezett: Szabó Klaudia
		III. helyezett: Hordozó János
6. évfolyam: I. helyezett: Kiss Gergő
		II. helyezett: Fekete Imre
7. évfolyam: V. helyezett: Lőrincz Zsanett
		VI. helyezett: Gábor Ivett
		VII. helyezett: Boros Róbert
8. évfolyam: III. helyezett: Kovács Tamara
Angol nyelv: 7. évfolyam: III. helyezett: Hevesi Ramóna
8. évfolyam: I. helyezett: Kovács Tamara
		II. helyezett: Kiss Dorottya
A helyezettek és a további résztvevők is értékes ajándékokkal tértek
haza az élményekben gazdag versenyzés után.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel meghívja Önt és kedves családját
zeneművészeti tanszakos tanulóink karácsonyi koncertjére.
Időpont: 2010. december 17. (péntek) 16.30 óra
Helyszín: az Úttörő utcai iskola ebédlője.

Tájékoztatás

A Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda tájékoztatja
a lakosságot, hogy az év végi munkanapáthelyezésre-,
és ünnepnapokra tekintettel az év végi nyitvatartása és
ügyfélfogadása az alábbiak szerint változik:
Az Okmányiroda és a Gyámhivatal
2010. december 20-ától 2010. december 31-ig
Hétfőn, Kedden, Szerdán és Csütörtökön
reggel 8.00 órától 12.00 óráig tart ügyfélfogadást.
2010. december 24-én pénteken, és
2010. december 31-én pénteken
a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodában
munkaszüneti nap lesz, így
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
2010. január 3-tól (Hétfőtől) a megszokott ügyfélfogadási rend
szerint állunk a lakosság rendelkezésére.
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánnak minden téglási lakosnak:
Czibere Béla polgármester és Vatai Imréné címzetes főjegyző,
továbbá a hivatal valamennyi dolgozója

Meghívó

Mikulásnapi teadélután
A városi Önkormányzat és
Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ közös szervezésében Mikulásnapi teadélután
rendeztek december 6-án a
Városi Moziban.
Már a bejáratnál mogyorókrémes kaláccsal és meleg teával
vártak minden vendéget a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ dolgozói.
Talán a legszebb nyitány fültanúi lehetett a közönség, Szabó Gyula hangja töltötte be a Mozit, Ady Endre: Karácsonyi rege című
verse erejéig.
Czibere Béla polgármester köszöntőjében az adventi várakozásról, az ünnep bensőségéről
beszélt, és arról hogy ebben a
kegyetlen világban még inkább
fontosabb szerepet kell szánnunk karácsony üzenetének.
Az ünnepi műsort Szegedi Judit és Pénzeli Attila harmadik osztályos tanulók furulya előadásával folytatódott. Az Ezüst-Alkony
népdalkör karácsonyi énekeket adott elő.
A Bárczay Anna Városi Óvoda Napocska csoportja humoros
mondókákkal csalt mosolyt a közönség arcára. Őket követte a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény negyedik osztályos tanulóinak karácsonyi műsora.
Igazi mikulásnapi hangulatot és egy cseppnyi karácsonyt is sikerült odavarázsolni szűk egy óra erejéig.

2010. december 18.-án szombat reggel 9:30-tól a Téglási
Sportcsarnokban.
Verseny fővédnöke: Novotni István Kereskedelmi Igazgató

Program:

Fiú, leány, serdülő:
Mérlegelés: 8.00-9.00 óra
Verseny: Fiú, leány 9.30-tól

Ünnepélyes megnyitó: 10:00-kor
Czibere Béla polgármesterrel

Férfiserdülő: 10.10-től
Női serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt:
Mérlegelés: 11.00-12.00-ig
Verseny: 13.00-tól
Férfi ifjúsági, junior és felnőtt:
Mérlegelés: 12.30-13.30-ig
Verseny: 14.30-tól
17 csapat, 104 versenyző jelezte indulását, köztük Magyar
bajnokok, Országos csúcstartók, Korosztályos Bajnokok.
Induló egyesületek:

7., Miskolci SZ.SE.
8., Maglódi DSK.
9., MAFC (Bp.)
10., Pécs SE
11., Kisújszállási SSZS.
12., Kazincbarcika VSE.

2010. december 18. (szombat) du. 17 órától
William Shakespeare:
A windsori víg nők – vagy amit akartok

(vígjáték 2 részben)
Felnőtt Amatőr Színtársulatának
hagyományos karácsonyi bemutató előadására.
Helyszín: Városi Mozi (Téglás, Kossuth u. 23.)
Mindenkit szeretettel várunk!
Ünnepi nyitvatartás
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény valamennyi tagegysége
(Városi Könyvtár, Városi Mozi, Városi Rendezvényterem,
Helytörténeti Kiállítóterem)
2010. december 24-december 31. között ZÁRVA tart.
Nyitás: 2011. január 3.
Minden kedves látogatónknak meghitt, békés karácsonyt és
nagyon boldog új esztendőt kívánunk!
a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársai

Tájékoztatás fogorvosok szabadságáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. december 13. és 31. között
Dr. Szilágyi Zsolt szabadságát tölti.
Helyettesíti: Dr. Pétery Zoltán a saját rendelési idejében.

Mézeskalács szívből, lélekből

HAJDU ZRT. Kupa
Országos Kiemelt Súlyemelő verseny

1., BKV Előre SC.
2., Békéscsaba ESC.
3., Biharnagybajom SE.
4., Békési TE.
5., S.E.D.E. (Bp.)
6., Debreceni FSC.

MEGHÍVÓ

A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
szeretettel hívja Önt, valamint kedves hozzátartozóit

13., Tiszaújvárosi SE.
14., Tiszaújvárosi SC.
15., Testvériség SE.
16., Haladás VSE.
17., Téglás Hajdu Ipari VSE.

címmel 2010. december 3-án, du. 17
órától nyílt meg Radics László, debreceni mézeskalácsos népi iparművész kiállítása a Városi Könyvtárban.
Az ünnepség adventi, karácsonyváró hangulatát Berde Sarolta, a Nyíregyházi Főiskola ének-zene szakos
hallgatója citerával, népdalcsokorral
varázsolta a könyvtár falai közé.
A tárlatot dr. Vajda Mária néprajzkutató, főmuzeológus nyitotta
meg, aki kedves, baráti szavaival meghitt, kötetlen légkört, valódi
összhangot teremtett alkotó és látogató között
A délután további részében átadásra kerültek azok a Radics László-féle mézeskalácsok, ill. a mesterről, valamint munkájáról összeállított könyvek is, melyeket azok a vállalkozó kedvű téglási gyermekek és felnőttek kaptak, akik a könyvtár felhívására elhozták
saját készítésű süteményeiket.
Ezúton is köszönjük:
Bárczay Anna Városi Óvoda Napsugár Csoportja • Bek Pál
Kertbarát Kör / Molnár Jánosné, Molnár Lászlóné • Chebli
Yamina, Drén Andrásné, Hadházi Lászlóné, Kecsediné Molnár
Anikó, Kiss Zoltánné
Gratulálunk!
Köszönet Kárándi Imrénének, valamint a Membrán Üzletház
valamennyi munkatársának a tárlat létrehozásában, megvalósításában nyújtott segítségért!
Az alkotásokat az érdeklődők 2010. dec. 23-ig megtekinthetik,
illetve megvásárolhatják a könyvtár nyitvatartási rendjében.

egyház
Római katolikus hírek
Virrasztás és párbeszéd adventben
Szokták volt mondani: „Régen mindenre volt idő és mindenre volt
pénz. Ma pedig semmire sincs idő és semmire sincs pénz!”: Ma-élő
emberek a bőrünkön tapasztaljuk meg főleg a második állítás igazságát. Nincs pénzem semmire, szegény vagyok, válság van. Miközben
a statisztikák elképesztő adatokat közölnek arról, hogy a mai magyar
családokban átlagban 15 perc a napi dialógus ideje a szülők és gyermekek, a férj és a feleség között, addig sok más dologra lényegesen
több időt pazarlunk (tv, internet, szórakozás). S közben az emberek
egyre magányosabbak, szeretetéhségben szenvedőkké lesznek. Mit
tehetünk ebben a helyzetben? Van-e módunk ezen változtatni? Azt
hiszem igen, nézzük meg ezt 3 lépésben.
1. Először is vizsgáljuk meg az idő és a pénz közötti összefüggést! A nap
régen is, ma is 24 órából áll. Régen ebből az időből a keresztény ember naponta akár 1-2 órát is képes volt arra, hogy az Istennek szentelje
(reggeli, déli, esti harangszó, májusi és októberi ájtatosság, nagyböjti
keresztútjárás, szentmisék, és zarándoklatok, Biblia olvasás). Így az
Istennek odaszentelt percek során jobban át tudta gondolni, hogy mi
az ami számára igazán fontos és szükséges, mi az ami esetleg hasznos,
netán kellemes. Így mind testi és lelki erejét, az idejét, az anyagi javait

Karácsonyi Lelkigyakorlat

ennek a felismerésnek a szolgálatába állította.
2. Az adventi virrasztás az idő összefüggésében gyakorlatilag azt jelenti, hogy kevesebbet alszunk és pihenünk. S miközben megvonjuk
magunktól a reggeli szendergést és álmokat, rádöbbenhetünk arra,
hogy azért nincs idő önmagamra, családomra és embertársaimra,
mert végső soron magára az Istenre sem jut. Az az ember, aki adventben „felébred mély álmából, megszabadul” az idő és anyagi javak deficit érzésének rabságából. Az, aki hamarabb fel tud kelni reggelente,
és józan tiszta fejjel beszélgetni kezd az Istennel, lesz ideje átgondolni
eddigi értékrendjét! Felfedezheti itt és most, hogy mi is az ami igazán
fontos kell, hogy legyen az életében! Mi az ami rossz volt az eddigi értékrendjében, min kell változtatnia?
3. Az adventben virrasztó embernek mindenre lesz ideje és pénze, mert
ez a „gazdagodás” az Istennel és embertársaival folytatott dialógusból
forrásozik. Az imádkozó ember felfedezi önmagában azt a lelki mélységét, amely pénzen meg nem szerezhető kincsek birtokosává teszi, mint:
hit, remény, szeretet.
Juhász Imre plébános
Csütörtökön este 5 órától, vasárnap délelőtt 9.30-tól lesz szentmise.

Karácsonyi készületünk közepette a legfontosabb teendőnk a lelki
ráhangolódás az Isten Fiú születésének megünneplésére. Az ünnep közepe nem a karácsonyfa, még csak nem is az ajándékozás,
hanem a betlehemi barlangban megjelenő Jézus Krisztus. Az Ő
megérkezésének méltó fogadásához készít fel egyházunk mindnyájukat a KARÁCSONYI LELKIGYAKORLAT által. Szombaton délután 3 órakor és vasárnap délelőtt 10.30-kor kezdődő
szentliturgia keretében van lehetősége mindenkinek a lelki megtisztulásra a szentgyónás szentségének elvégzésével, valamint a
lelkigyakorlatos szentbeszéd segítségével gondolatainkat még inkább Isten felé terelhetjük. Lelkigyakorlatunkat, felkészülésünket
Makkai László atya a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
lelkésze vezeti. Mindenkit szeretettel várunk.
Urgyán Antal
görög katolikus paróchus

reklám és hirdetés
dr. Mráz Ildikó

Tel.: 52/277-999

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

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

CIPŐ és FEHÉRNEMŰ ÜZLET
Minden 5000 FT feletti vásárlás esetén

1000 Ft ajándékutalványt kap

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.

a kedves vásárló 2010. december 24-ig!

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

EL-CABULO PIZZÉRIA
06 20/928-5260

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ
Új áru érkezett!

* Fürdőszoba kisbútorok * Konyhai dísztárgyak
* Kiváló minőségű poharak
Matematika korrepetálást vállalok
egyetemi szintig, valamint francia nyelvoktatást.
Horváth István, telefon: 30/558-1815, e-mail: igetcloser@gmail.com

Nagy érdeklődés kísérte szerda délután a Városi Könyvtár „Egy este az egészségért”
című programsorozatának idei utolsó előadását. A jelenlévők ez alkalommal a fertőző betegségekről kaptak részletes tájékoztatást a rendezvény előadója, dr. Tóth
László felnőtt háziorvos, ügyeletvezető főorvos jóvoltából. Ezen a délutánon talált
gazdára az a vérnyomásmérő is, melyet az intézmény hűséges látogatói között a szervezők immár második alkalommal sorsoltak ki.
A szerencsés nyertesnek gratulálunk!
A következő előadás ideje: 2011. január 28. (péntek) du. 17 óra.
Témája:
• A gondozást igénylő betegségek és a gondozás általában.
• Rizikófaktorok.
• Az elhízás, mint népbetegség.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PIAC ÉTEL BÁR

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

Rendezvényszervezés,
party szerviz

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

BRAD PITT

1963. december 18-án született Brad Pitt, amerikai színész, aki 1991-ben vált
ismertté a nagyközönség számára, abban a filmben, amit rejtvényünk szürkével
jelzett sorában elrejtettünk.
Vízszintes: 1. Erőltetett, bonyolult (gondolatmenet). 5. Ossification of the
anterior longitudinal ligament, röv. 6. A társadalmi fejlődést szolgáló. 7. Nagy
múltú torinói labdarúgócsapat rövidebb neve. 10. Zsákos …; Tolkien A gyűrűk
ura című művének egyik mellékszereplője. 15. „… még a nap is más”; a United
együttes 2001-es nagy slágere. 18. Minden este megtörténik! 19. Az adatok
feldolgozásának módszere, tudománya. 20. Bajtól, gonosztól megvédő. 23. Fiatal, franciául. 25. Jézus keresztfelirata. 26. Szántóeszköz talajt hasító része. 27.
Színtelen, szagtalan, tűzveszélyes gáz. 28. Kismama konyhai eszköze.
Függőleges: 1. Észak, angolul. 2. Társaskör. 3. A történetírás múzsája a görög
mitológiában. 4. Mozdony hátramenetben halad. 8. Laosz fővárosa. 9. Madarak testén sok található belőle. 11. Osztrák fizikus és filozófus (Ludwig Eduard
1844-1906), a XIX. század elméleti fizikájának egyik legnagyobb alakja. Eredményei közül a legjelentősebb a statisztikus mechanika megalapozása. 12. A
Salamon-szigetek egyike, La Perouse, francia utazó fedezte fel 1788-ban. 13.
Ruhasimító eszköz. 14. Öböl Dél-Spanyolországban, a partján fekvő városról
kapta a nevét. 16. Estve … a parancsolat…; Csokonai Vitéz Mihály verse. 17.
Részvény volatilitásának mértékét kifejező szám. 21. Kettészakított távol-keleti ország. 22. 3-6 éves korú gyerekek nevelését, gondozásával hivatásszerűen
foglalkozó személy. 23. Platformfüggetlen internet programozási nyelv. 24. Famintázattal lát el.
Két- és hárombetűsek: (ábécérendben)
ÁL, ALJ, AR, BS, CAT, EA, EAK, EMO, GA, GEM, HIV, IK, IRÓ, ITE, KA, KL,
KLO, NOA, OL, OV, RD, TP, VA, YA.
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Minden 10. helyes megfejtő El-Cabulo pizzát nyer!

28

Előző heti helyes megfejtőink: Mozga Gyuláné (Kossuth u. 60.), Fábián Józsefné (Kisszőlő u. 22.),
Zimán Réka (Új u. 20.)

3

5

Múlt heti rejtvényünkben hibásan szerepelt a főcím. Az írót nem SÜTŐ ISTVÁNnak hívták, hanem SÜTŐ ANDRÁS-nak.
A hibáért mindenkitől elnézést kérek: Horváth István rejtvényszerkesztő
A megfejtéseket hiánytalanul megoldva, kivágva kérjük
Com 2 Bt. Téglás, Malom u. 2/A alatti irodájába leadni megjelenést követő
hétfő 12:00 óráig.

2
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Megfejtő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lakcíme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Készítette: Horváth István

Egy este az egészségért

