TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011. 39.hét 28. szám

Alkotmány-Kossuth utca
gyűjtőút felújítása

A régebben kiépített és a kivitelezés miatt megsérült
kapubejárók helyreállítása folyamatosan zajlik.

Tisztelt Lakosság!
Az Alkotmány- Kossuth utca gyűjtőút
kivitelezési munkálatai 2011. július
15-én kezdődtek el. Az időjárás
szerencsére mellénk állt és változatlanul jó ütemben halad a felújítás.

Íjász harci játékok / hagyományőrző íjászverseny/
Téglás 2011. október 01.

A kivitelezés folyamán az útpadka rendezése a föld
visszatöltésével és füvesítésével együtt megvalósul.

Része a felújítási munkáknak az elbontott kerékpárút
kijavítása is.
Továbbra is kérjük a lakosság türelmét és megértését az
esetleges forgalomkorlátozások és az útlezárások miatt.

Helyszín: Dégenfeld Kastélykert, Téglás Úttörő utca
Nevezés: 8.30-tól

Verseny kezdés: 10.00 órától

Tervezett program:
8.30 - tól fegyvermustra és nevezés.
10.00 - tól versenykezdés
14.00 -15.00 között középkori lovagi bajvívás és bemutató
15.00 körül ebéd
16.00-17.00 körül eredményhirdetés

Önök is észrevehették, hogy a Galamb utcától a Téglás Bízom benne, hogy a felújítás után a közlekedés még biztábláig terjedő útszakasz a tereprendezést és a forgalom- tonságosabb lesz, és az új gyűjtőút még városiasabb külsőt
technikai eszközök kihelyezése, valamint az útfestés kölcsönöz Téglásnak.
Czibere Béla polgármester
kivételével elkészült.

Egész nap kézművesek vására. /Versenyre minden portékáját áruba bocsátó kézművest
szívesen látunk, előzetes egyeztetés után. Helypénz megfizetését nem várjuk el./
Nézelődők a kijelölt útvonalon haladva elégíthetik ki kíváncsiságukat.
Ebédjegyet nevezéskor 600 Ft ellenében válthatnak a résztvevők.
A helyszínen büfé üzemel!

A napokban elkezdődik az út többi szakaszán is az aszfaltréteg felhordása.

Megszívlelendő tudnivalók:
- Tájékozódni a kihelyezett pályatérkép segítségével lehet!
- A kihelyezett célokra versenyen kívül rálőni, gyakorolni tilos!
- Szemetelni csak a kihelyezett szemetes zsákokba illendő!
- WC található a kastély hátánál!
- Nevezők és vásárosok részére parkoló a kijelölt helyen a kastélykertben.
Szervezők:
Információ: Gerhardt Róbert: 20/362-7169
Ebéd: Ács Tiborné: 30/338-0501
Egyéb: Bakó András: 20/362-1006
További részletek: www.keletigyepu.hu
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Így az átmeneti nehézségek
után a közlekedés újra
gördülékenyebbé válik.

Kossuth utca a
felújítási
munkálatok közben

A tervezett szeptember 30-ai
átadás a közmű kiváltások
miatt október 22-re
módosult.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Családi Nap a Hajdu Zrt-ben
A Hajdu Zrt. idén is színes programokkal várta a Családi Napra
kilátogatókat.
Természetesen ebben az évben is megrendezték a (pörkölt)
főzőversenyt. A zsűri, név szerint: Antal Árpád mesterszakács,
Czibere Béla Téglás város
polgármestere és Kovács Zoltán
a Hajdu Infrastruktúra Zrt.
ügyvezető igazgatója 25 csapat
ételét bírálta.
A főzőverseny ideje alatt és
egész
nap
különböző
műsorokkal készültek a vendégeknek.

A nap egyik érdekessége egy úgynevezett elektromobil autó volt,
melyet bárki kipróbálhatott.
A környezetkímélő, elektromos hajtású autót, a
HAJDU Racing Team két tagja, a Debreceni
Egyetem Műszaki karán tanuló hallgatók
működtették. A csapat-melynek névadó
szponzora a Hajdu Ipari Zrt.- ez év áprilisában
részt vett és bejutott a legjobb 32 versenyző
közé a III. Miskolci Elektromobil versenyen
A gyerekekről sem feledkeztek meg, őket,
mint mindig az óvoda pedagógusai várták
különböző ügyességi játékokkal, arcfestéssel,
falfestéssel és sok más izgalmas játékkal.

A délelőtt folyamán láthattunk Tha-Chi bemutatót egy
Hajdúböszörményből érkező csoporttól. Ezután a debreceni Ady
A nap műsorvezetője és a jó hangulat felelőse
Endre Gimnázium leánykara énekelt majd Ágh Tünde a HAJDU
Ó Nagy Ferenc a debreceni Friss Rádió
Autotechnika Ipari Zrt. dolgozója.
szerkesztő-műsorvezetője volt.
Délután a Dolce-Dance tánciskola mutatta
be mi is az a salsa.
Főzőverseny eredménye:
Ezen felül air soft programok, paintball,
Kissné Istenes Mária - Sertéspörkölt Hadháziasan
gumicsizma dobáló verseny, kötélhúzó
Hadházi Ferenc - HIM-ben vadított sertéspörkölt
verseny, tenisz, ping-pong, foci, teke,
Murguly Sándor - Lecsós pörkölt
tollaslabda
várt
mindenkit.
Az idén sem maradt el a méltán népszerű Különdíj:
sörivó verseny sem.
Szatmári István - Hortobágyi kanászpörkölt reszelt tésztával

Sport Hír
Kézilabda Kisvárda KC- Téglás VSE 13-26 (7-11)
2011.09.24-én Kisvárda ellen játszott városunk női kézilabdacsapata.
Nagy fölénnyel nyertek a lányok, az első félidő után már eldőlni látszott a
két pont sorsa.
Kissé kapkodva kezdte a gárda a mérkőzést, aztán magukra találva,
magabiztos játékkal sikerült legyőzni ellenfelüket.
Elmondható hogy ez igazi csapatjáték volt, mindenki kivette a részét a
győzelemből. A sikerhez jelentősen hozzájárult a kemény védekezés, a
nagyszerű kapusteljesítmény és a támadások pontos befejezése.
Így már négy ponttal vágnak neki a soron következő mérkőzéshez, ami
nagyon fontos és nehéz meccsnek ígérkezik.
Góllövők:
Fóhn Zsanett: 7, Bacsinszki Rita: 6, Kelemen Tímea: 4, Faragó Anita: 3,
Bereczki Barbara: 2, Groska- Bőgős Henriett: 2, Karsai Katalin: 2.
Gratulálunk a csapat teljesítményéhez!
Következő mérkőzés:
Téglás VSE- Fehérgyarmat VSE
Időpont: 2011.10.02. 14 óra
Helyszín: Téglás Városi Sporttelep, kézilabda pálya
Ez lesz a második és egyben utolsó hazai mérkőzése a csapatnak,
jöjjön és szurkoljon Ön is a lányoknak!

Kedves Szépkorúak!

Felhívás!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2011. okt. 11. kedd de. 10.00 Idősek Klubja
Vetélkedő – „Agyköszörülde”

Téglás területén 2 körzetbe van sorolva a lakosság vízóra leolvasás és vízdíjszámlázás
szempontjából.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 2. körzet lakosságánál október hónapban végezzük az
esedékes féléves vízmérő leolvasást.

Több évtizedes hagyomány városunkban, hogy
október 01-től , - ami az Idősek Világnapja - 2011. okt. 18. kedd de. 10.00 Idősek Klubja
Kézműves foglalkozás – Kendőfestés
a figyelem Önökre irányul.

A mellékelt táblázat tartalmazza a leolvasási ütemtervet.

Színes, szórakoztató-foglalkoztató programjainkkal tartalmas időtöltést kínálunk mindenki
számára. Éljenek a lehetőséggel, hogy az előttünk
álló őszi napok vidámsággal, jókedvűen teljenek.

Október 12.
Szerda
Kossuth
Alkotmány
Annakert
Görbekert

Október 13.
Csütörtök
Sipos Sándor
Fenyves
Liget
Malom
Nyíl
József Attila
Gyár
Pozsár Gyula
Nádas

Október 14.
Péntek
Bocskai
Széchenyi
Mártírok
Tóalj
Barátság
Temető
Szegfű

Október 17
Hétfő
Vasút
Hős
Bökönyi
Szabolcs
Báthori
Kurucz
Pipacs
Dózsa György
Böszörményi

Kérjük a lakosságot, hogy segítse kollégáinkat az ingatlanra való bejutásban és
biztosítsa a vízóraakna hozzáférhetőségét!
Felhívjuk figyelmüket a 38/1995. /IV.5./ Korm. rendelet 17.§(1)pontjára, mely szerint „ a
fogyasztó a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztán
tartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő
rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.”
Közreműködésüket köszönjük!

2011. okt. 28. péntek
Kirándulás a „Békéscsabai Kolbász-fesztiválra”
Indulás: reggel 6 óra 30 perckor,
Részvételi díj: 2300,-ft/fő

Kérjük, fogadják jó szívvel köszöntésünket és az 2011. november 11. péntek Hajdúhadház
elkövetkezendő évad programjaival közvetített Márton napi mulatság a hajdúhadházi barátainkkal
szeretetünket, megbecsülésünket.
2011. november 18. péntek du. 18.00
II. Rákóczi F. Általános Iskola ebédlője,
„Minél idősebb vagy, annál fontosabb, hogy
(Úttörő u. 14.sz.)
ne a korodnak megfelelően viselkedj.”
Ashleigh Briliant Szépkorúak bálja. Zenés-táncos mulatság,
játékos vetélkedők, meglepetés műsor.
Hh.M.Szociális Gondozási Központ Kollektívája Zenél a SLACK zenekar
Részvételi díj:: 2.300.- ft/fő
Szeretettel meghívjuk Téglás Város Szépkorú
2011. december 02. péntek du. 17.00 Városi Mozi
Lakosait a 2011. októberében kezdődő
Szépkorúak Gálaműsora. Zenés-táncos
rendezvénysorozatunkra,amelyet az alábbi
szórakoztató műsor
programok tarkítanak:
Részvétel ingyenes!
2011. okt. 03. hétfő, du. 14.00 Városi Mozi
2011. december 12. hétfő du. 17.00 Városi Mozi
Megnyitó ünnepség.
Városi Karácsonyi ünnepség. Ajándékműsor
Köszöntő beszédet mond: Czibere Béla
polgármester
Meglepetés műsor, Szeretet vendégség

EGYHÁZI HÍR

VÁROSI HÍREK

Római katolikus hírek

Segélyek kifizetése:

Iskolai hír

Egyházunkban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep, a Szentírás vasárnapja.
Ezen a napon fokozott figyelemmel és tisztelettel fordulunk a Biblia felé, ünnepeljük azt a
tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, az
apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.
Ez az ünnep új keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt
először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra szólítja
fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.
A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán született meg az új ünnep, a szentírásvasárnap,
amelynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el.
Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember
utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepeljük a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét.
Ezen a napon a katolikus templomokban kiemelt helyre tesszük a Szentírást, és hálát adunk
Istennek azért, hogy a Bibliát a kezünkbe kaptuk, mert ebből megismerhetjük a Teremtő
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt
meríthetünk belőle életünk egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy boldog öröklétre
kaptunk meghívást.

2011.október 04.-én (kedd)

A Pécsett meghirdetett III. Országos Világörökség Képzőművészeti
pályázaton grafika tanszakos tanulóink sikerrel részt vettek.
Szilágyi Nikoletta és Hadházi Péter alkotásai szerepelnek a kiállításon.
Gratulálunk!

09.30.-12.00.-ig.
Lakásfenntartási támogatás

Hadházi Péter

kifizetése:

Szilágyi Nikoletta

2011.október 05.-én (szerda)

10.00.-12.00.-ig.

Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2011.október 05-11-17-18-19-20-21-25-26-27-én éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása érdekében és a balesetek elkerülése érdekében kérik
Önöket, hogy a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén
ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.

Csütörtökön délután 5 órakor, vasárnap délelőtt 9,30-kor kezdődik a szentmise.

Továbbá értesítik a lakosságot, hogy a riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos
hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.

Juhász Imre plébános

ÁLLÁSAJÁNLATOK

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Járművezetői tanfolyam indul
A Sógor Autós Iskolánál (Téglás, Pozsár Gy. U. 36.)

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás
hegesztő képesítéssel rendelkező munkavállalókat keres

Első megbeszélés: 2011.10.04. 17 óra

06-20-928-5260

H E G E S Z T Ő munkakörbe, azonnali munkakezdéssel.

Tanfolyam kezdése: 2011.10.06. 17 óra

Jelentkezés:
személyesen, a cég telephelyén,

EXTRA 60 000 Ft kedvezmény!!!

Tégláson (humánpolitika).

Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

Tel.: 52/582-804.

90 Ft/ cserép

Állást Kínál

Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban
Kerti bútorok 20%
(műanyag székek, napozóágyak, hintaágyak stb.)

Több éves tapasztalat,
megbízható szaktanácsadás

Fehér Bot Alapítvány Humanitás Támogató Szolgálata
megváltozott munkaképességű „B” kategóriás
jogosítvánnyal és saját gépjárművel rendelkező
gépkocsivezetőt keres.

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

Érdeklődni:
06/52-951-133; 06/30-688-7928; 06/30-688-7930

Tanszerek, iskolakezdéshez szükséges eszközök 20%
(füzetek, tollak, ceruzák, gyurmák, stb.)

PIAC ÉTELBÁR

Hajdúhadházi Iroda: Bercsényi u. 7.

kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.

PIZZA és ebédszállítás
Rendelés felvétel:
52/277-437, 06-30-336-03-93

Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

Rendezvényszervezés,
party szerviz

5

SUDOKU
A játék szabályai
A japán „su” szó jelentése „szám, számjegy”, a „doku” szóé

Megemlékezés
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emléket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak
próbálkozunk élni Nélküled!
Fájó szívvel emlékezünk
feleségemre,
édesanyánkra,
anyósunkra,
nagymamánkra
Huszár Jánosné (Boriska)
halálának 2. évfordulója
alkalmából.

pedig „ egyedül”. A játék neve is mutatja tehát, miről van szó:
olyan számokról, amelyeknek egyedül kell állniuk.
A négyzetháló kilenc darab, egyenként 3*3-as tömbből áll.
A játék célja az, hogy a négyzethálót teljesen kitöltsük az
1 és 9 közötti számokkal, mégpedig úgy, hogy azok
minden oszlopban és

A feladványok úgy vannak összeállítva, hogy mindig
csupán egy megoldás létezik.
Ha akár csak egy számot is elrontunk, a rejtvényt már
nem lehet megoldani.

Előző heti nyerteseink:
Barta István( Fényes u. 19.)
Kovács Zoltánné (Kun Béla u. 21/a)
Pinczés Anita (Hétvezér u. 3.)

Felelős kiadó:
COM 2 BT. Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035 E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik hetente 2500 példányban, Téglás város területén.

A nyereményeket személyesen vehetik át az El
Cabulo Pizzériában (Téglás, Kossuth u 7.)
minden nap 16:00-ig, legkésőbb a megjelenést
követő hét péntek 16:00-ig.
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Megfejtő neve: …………………………………………………….. ……………………Telefonszáma: …………………………………………………………………………...
Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………..
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minden 3*3-as tömbben csupán egyszer forduljanak elő.

A megfejtéseket hiánytalanul kitöltve, kivágva a
Com 2 Bt., Téglás, Malom u 2/a alatti irodájába
kérjük leadni, a megjelenést követő szerda 11:00-ig.
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minden sorban,

Minden 10. helyes megfejtő, az El Cabulo pizzériából
pizzát nyer.
Téglás Városi Képes Újság Impresszuma
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