TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011. 42.hét 31. szám
Koszorúzni szándékozók figyelmébe!

1956. október 23.- 2011. október 23.
„Mennyből az angyal menj sietve Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony, Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából: Angyal, vigyél hírt a csodáról.”

Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2011. október 20-án 16 óráig jelezzék a Polgármesteri Hivatalba
Szentpéteriné Zeller Edit vezető főtanácsosnak.
Czibere Béla s.k.

Vatai Imréné s.k. címzetes főjegyző

Meghívó

Márai Sándor: Mennyből az angyal menj sietve (részlet)

A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tisztelettel hívja
a település valamennyi polgárát
2011. október 28-án (péntek) 14.00 órára
a téglási köztemetőbe Városi Halottak Napi megemlékezésre.

MEGHÍVÓ
Téglás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és Képviselő-testülete tisztelettel hívja Önt
és kedves hozzátartozóját az 1956. október 23-ai forradalom 55. évfordulója tiszteletére rendezett
városi ünnepségre
2011. október 22-én (szombat).

Kegyelettel fejet hajtanak:
Czibere Béla polgármester
Molnár Csilla református lelkész
Urgyán Antal görög katolikus paróchus
Juhász Imre római katolikus plébános.

Program:
16:00 órakor Koszorúzás a Református templomkertben a Történelmi Kopjafánál.
Megemlékeznek településünk egyházainak vezetői.
16: 30 órakor Városi ünnepség Moziban Köszöntőt mond: CZIBERE BÉLA polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói

Czibere Béla polgármester

polgármester

Autóbusz indul 13.30 órakor az alábbi útvonalon:
Téglás Böszörményi-Kossuth L. utcasaroktól
Új utca sarok, Gázcsere telep, Főtér, Temető u.
majd az ünnepséget követően vissza.

Vatai Imréné címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Véradás

Tájékoztatás

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy: 2011. október 28-án (péntek)
8.00-15.00 óráig KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS
megrendezésére kerül sor.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2011. november 1-jén
(kedd)
az alábbi menetrend alapján közlekedik a
HALOTTAK NAPI autóbuszjárat.

A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Téglás Város
Polgárőr Szervezete, az AKARD Hajdúsági Nagycsaládosok Egyesülete,
valamint a Téglási Családokért Közhasznú Egyesület

A véradás során személyi igazolvány és TAJ
kártya szükséges!
Szépkorúak Évada
Szeretettel meghívjuk Téglás Város Szépkorú Lakosait a
2011. októberi rendezvényeinkre,
amelyet az alábbi programok tarkítanak:

2011. november 1-jén:
10.00., 12.00., 14. 00., 16.00., órakor:
Téglás Böszörményi-Kossuth L. utcasaroktól indul és megáll
Új utca sarok, Gázcsere telep, Főtér, Temető u. majd TEMETŐNÉL.
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 órakor
Téglás TEMETŐ-től indul visszafelé és megáll a fent leírt megállókban.
AZ AUTÓBUSZ JÁRAT INGYENES!

az őszi szünetben 3 napos (nov. 2-től 4-ig) Játszóházat szervez
alsó tagozatos iskolás gyerekek részére.
A jelentkezéseket 2011. 10. 20-tól (csütörtöktől)
2011. 10. 28-ig (csütörtökig) 900-tól 1400-ig várjuk.
A Játszóház tervezett programja:
Iskolamúzeum látogatás és lángos evés Hajdúhadházon
Kézműves foglalkozások

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

Iskolai Hír

2011. november 11. péntek Hajdúhadház
Márton napi mulatság a hajdúhadházi barátainkkal

Tájékoztatás háziorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. október 24.-november 5. között
Dr. Silye Mihály szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Tóth László
Rendelési idő:
Dr. Tóth László ajtaján kifüggesztett időbeosztás szerint.
Dr. Silye Mihály első rendelési napja szabadság után
2011. november 7. (Hétfő 13.00-18.00-ig)

Generali a Biztonságért Alapítvány által 2011-ben
meghirdetett SZIMBA rajzpályázaton 10 000 Ft-os
vásárlási utalványt nyertek a téglási II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény következő tanulói:
Szabó Nikolett
Veres Anikó
Rácz Kitti
Eredményeikhez gratulálok!
Karsai Sándorné, Kati
Generali, Biztosítási Tanácsadója

Közlekedési és KRESZ ismeretek nyújtása vetítéssel, játékos formában
Helytörténeti múzeum kiállításának megtekintése
A szolgáltatásunk térítésmentes.
Étkezést biztosítani nem tudunk, az otthonról hozott
szendvicseket fogyaszthatják el a gyerekek.
Azokat a gyerekeket tudjuk fogadni, akiknek a szülője 2011. 10. 28-ig
személyesen jelentkezik a Gyermekjóléti Szolgálatnál munkaidőben a
Téglás, Kossuth u. 35. szám alatt (az udvarban a hátsó lépcsőfeljáró).
Bővebb információ: telefonon az 583-083 számon vagy személyesen a
Szolgálatnál.

Sikeres szakmai nap iskolánkban
Folytatva a hagyományokat, október 13-án ismét vendégeket fogadtunk az alsó tagozaton. Ezt a napot valamennyi kollégám
együttes előkészítő munkája előzte meg. Őszi hangulatba öltözött iskolánk a szorgos gyermek és felnőtt kezeknek köszönhetően.
Megmutatkozott a gyermekek kreativitása, kígyót készítettek a tökből, a karfiolból bárány, a tengeri csuhéból virág, őszanyó, baba
készült. Mindez csak néhány a számtalan ötletből, ami megvalósult a termésekből a kiállításra.
Erre a napra még izgatottabban készült a 3.d osztály Sáreczki Gyula tanító bácsi vezetésével. Délután két órától övék volt a
főszerep, ugyanis ehhez az osztályhoz érkezett 43 vendég magyar órára. Az Apáczai Kiadó felkérésére készült a bemutató óra.
Lassan hagyomány, hogy iskolánkban tankönyvírók járnak, hiszen az idén Dr. Faragó Attiláné
személyében a 4.tankönyvíró volt vendégünk. Nagy öröm volt tanulóink számára, hogy személyesen találkozhattak vele. Pedagógus kollégák érkeztek az órára a szomszéd településekről is,
és természetesen iskolánk vezetői és a kollégák is kíváncsiak voltak erre a bemutatóra.
Köszönjük Vatai Imréné címzetes főjegyző asszonynak és Szentpéteriné Zeller Edit vezető
főtanácsos asszonynak, hogy ismét részt vettek a rendezvényünkön. Jó érzés számunkra, hogy
figyelemmel kísérik munkánkat.
A 3.d osztály A tulipánná változott királyfi című mese
feldolgozásával egy nagyon kellemes, szakmailag hasznos délutánt teremtett számukra. Gyuszi
bácsi vezetésével egy pörgő, változatos órát láthattunk, ahol remekül használták a nyáron
érkezett interaktív táblát.
Fiatal kollégám tánctanítását, színpadi játékát már ismerhették, most megmutathatta ügyességét a tanítási órán is. Az óra értékelésénél valamennyien elismerően gratuláltak az osztálynak
és a tanító bácsinak.
A délután további részében Dr. Faragó Attiláné nyújtott módszertani segítséget a magyar nyelv tanításához.
Köszönöm valamennyi kollégám segítségét, örülök, hogy vendégeink ismét pozitív tapasztalatokkal távozhattak iskolánkból.
Majoros Lászlóné intézményegység-vezető

Óvodai hír
2011. október 15-én ünnepélyes keretek között az ELTE budapesti
Gyakorlógimnáziumában vette át a Bárczay Anna Városi Óvoda az
akkreditált kiváló Tehetségpont elismerő címet és emléktáblát, mely
2014-ig jogosítja fel az intézmény a cím használatára.
Az ünnepségen jelen volt Sólyom László, mint Magyarország
tehetségnagykövete, Prof. Csermely Péter a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács Elnöke. A díjat Dr. Balogh Lászlótól a Magyar Tehetséggondozó
Társaság Elnökétől vette át Szabó Mónika intézményvezető.
Az országban jelenleg 152 közoktatási intézmény rendelkezik
akkreditált kiváló Tehetségpont elismerő címmel.
Óvodai tehetségműhelyeink:
Zeneóvoda – vezetője: Kiss-Dankó Katalin
Pindur-Pandur közlekedési műhely–vezetője: Sigérné Gerhardt Veronika
Kézművek kuckó – vezetője: Tóth Imréné
Veresné Hevesi Zsuzsánna intézményvezető-helyettes

EGYHÁZI HÍR

VÁROSI HÍREK

Római katolikus hírek
Téglási fiatalok 72 órája, 2011

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

Immár hagyománynak tekinthetjük, hogy a téglási fiatalok idén is bekapcsolódtak a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos megmozdulásba. Ezáltal olyan önkéntes akció részeseivé váltunk, amely felekezeteken átívelve meghívja Magyarország fiatalságát, hogy tegyünk együtt másokért, környezetünkért. A program a fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörű nyilvánosságot biztosít, láthatóvá téve az ifjúsági közösségekben folyó önkéntes munkát és rámutat, mire vagyunk képesek mi fiatalok, ha összefogunk. Ugyanakkor a hitünkből fakadó szolgálatunkat életszerű módon, országos és ökumenikus dimenzióban végezhetjük.

2011. október 21. (péntek) du. 17 órára
Az „Ásó, kapa, nagyharang…”
címmel megrendezésre kerülő esküvői fotókiállítás megnyitó ünnepségére
A tárlatot megnyitja: Vatai Imréné címzetes főjegyző
Közreműködik: Gyönyörű Zsiga vőfély

Pénteken a szentimrések, osztálytársaikkal együtt segítettek a nyíregyházi állatmenhelyen, ahol főleg kutyasétáltatásra volt

A zenét szolgáltatja:
Iván Jánosné, Molnár Jánosné ének
Molnár János harmonika, citera

szükség. Az esti megbeszélésre még igencsak kevesen érkeztünk a templomba, de annál nagyobb lelkesedéssel kapcsolódtunk be
a hívekkel együtt mondott rózsafüzér - imádságba. Otthon pedig készítettük a süteményeket a másnapi szorgoskodók számára.

Helyszín: Városi Könyvtár / Téglás, Kossuth u. 66.

Szombaton mintegy tucatnyian gyűltünk össze a templomudvar rendbetételére. Sekrestyésünk irányításával folyt a munka.
Mindenkinek jutott egy-egy ásó, gereblye, seprű, metszőolló vagy talicska. A felnőttek meleg teáról gondoskodtak, és a

TÁJÉKOZTATÁS

süti-szünetben közös játékra is sor kerülhetett. Vállaltunk továbbá gyermek-felügyeletet, és a velünk együtt munkálkodók szállítását is sikerült megoldanunk. Estére alaposan elfáradtunk.
A vasárnapot hálaadó szentmisével kezdtük, majd a munkánk kiértékelése következett. Örömmel, de mégis szerényen hallgattuk Imre atya és a hívek elismerő szavait. Reméljük, jövőre is lesz alkalmunk tenni valamit közösségünkért.
A résztvevő fiatalok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balmazújvárosi,
- Derecske -Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.)
régi postafiók száma (117) 2011. október 31-vel megszűnik.

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

Új postafiók számuk: 115

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
ELADÓ!

Fekete Imre Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 47/a
Nyitva: H - P: 7.00-17.00-ig SZO: 7.00-12.00-ig
Telefon: 52/277-999 06/30-566-0998

Bököny központjában 800 négyszögöl építési
telekkel, 3 szobás, nagy konyhás, felújított,
műanyag nyílászárókkal és gázfűtéssel ELADÓ!

Ibolya Divatház, ahol az elegancia lakik

Ár: 6,6 Millió forint
Érdeklődni: 06-30/8325-151

* TÉLI gumik értékesítése, folyamatosan
kedvező árakkal

* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása

4243, Téglás, Kossuth u. 50.
Tel.: 06-30-958-4748

Gumicsere centírozással /acélfelni/
Gumicsere centírozással /alufelni/ ütött súllyal
Gumicsere centírozással /alufelni/ ragasztott súllyal

Több munka-álláson, gyors, pontos munka
Különleges kedvezmények várják Önt a Membrán Üzletházban

Következő tanfolyamunk megnyitója:

Álláslehetőség
Varrónőt és vasalónőt keresek hosszú távra.

2011.10.26-án (szerdán) 17.00 óra
Helyszín:
Téglás II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Fényes utca 4.
.
A részletekért érdeklődjön:
Hirku Richárd iskolavezető 06-30/206-21-23
Sándor Erika szakoktató 06-30/621-32-81

Érdeklődni:
06-70/ 947-0109-es telefonszámon.

Ingyen biztosítjuk a felkészüléshez szükséges
tankönyveket CD-t!!

kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
PIAC ÉTELBÁR

Számítógépes gyakorlási lehetőség laptopokon!

90 Ft/ cserép
Több éves tapasztalat,megbízható szaktanácsadás

Függönyök, sötétítők 20%
Pizsamák, hálóingek, köntösök 20%
Kerékpárok 20%
Kerámiák 30 %

Részletfizetési lehetőség

Rendelés felvétel:
52/277-437, 06-30-336-03-93
Rendezvényszervezés, party szerviz

NÁLUNK HÁZTÓL – HÁZIG VEZETSZ!
FÉRFI ÉS NÖI OKTATÓ KÖZÜL VÁLASZTHATSZ !
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY !!!

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

PIZZA és ebédszállítás

KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS
Téglás Város
Önkormányzat Képviselő
Testülete és Polgármesteri
Hivatala tisztelettel fejet
hajt Csobán József
Polgármester emléke előtt.

06-20-928-5260
Múlt heti REJTVÉNY megfejtőnk:
Tardi Sándorné ( Ady E. u 4.)

Csobán József

A nyereményt személyesen veheti
át az El Cabulo Pizzériában
(Téglás, Kossuth u 7.)
minden nap 16:00-ig, legkésőbb a megjelenést
követő hét péntek 16:00-ig.

„Napsugár és csillagok világa
Jó szívednek örök álmát őrzik
Lelked, fönt a magas égben
A síron túl is felettünk őrködik.”

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma

Halálának hetedik évében
Őszinte szeretettel
emlékezik rá
Szerető családja

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

Szabados Sándor

“Elfeledni téged nem lehet,

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla

Csak megtanulni élni
nélküled.”

Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: szerda 12 óra

Soha ha el nem múló
szeretettel emlékezik rá,

Megjelenik hetente 2500 példányban,
Téglás város területén.

Id. Kárándi Imre

Szerető családja

„Elmentem Tőletek, nem tudtam
búcsúzni.
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre.
Ha látni akartok nézzetek az égre.”

Mély fájdalommal, és
megtört szívvel
emlékeznek rá szerettei:
Felesége, Fiai, Menyei,
Unokái

Fájó szívvel emlékezik

Kiss Ferenc

Varga József

Felesége, lányai, vejei, unokái,
dédunokái

„Szép volt az élet veled, az idő sem
gyógyítja sebeinket.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Szerető férj voltál,
drága jó édesapa
Bánatos családod nem feled el soha.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezi rá
felesége és lánya, Ibolya és családja
„A jó szülőket feledni nem lehet ,
Míg élünk, ide hív a szeretet.”
Szeretettel emlékezünk drága jó
szüleinkre Kemecsei Ferencre és
Kemecsei Ferencnére
(Hegyi Mária)

Szerető családjaik

Csobán József

Téglás Város Polgárőr Szervezete
Emléküket szeretettel őrzi:
ZSARNÓCZAY JÁNOS
KECZÁN MIHÁLY
TÓTH LAJOS
CSÁKÓ KÁROLY
KOLOPI JÓZSEF
KISS JÁNOS
KOVÁCS LÁSZLÓ
KARAP SÁNDOR

Kegyeleti megemlékezését 2011.10.28-ai
újságban megjelentetjük akciós áron.
1000 Ft/ hirdetés/ alkalom.
Megemlékezését feladhatja személyesen:
Com 2 Bt. Téglás, Malom u. 2/a
vagy e-mailben: info@com-2.hu
Lapzárta: 2011.10.26. szerda 17 óra
Bankszámlaszám: 60600156-11012287

