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Polgármesteri tájékoztató

A felújítási, átépítési munkák lezárultak, a súlyemelők be is költöztek új termükbe.
Mérlegelő, 2 edzőterem, öltözők és mosdók kialakítását is tartalmazta a felújítás.

Beköltöztek a súlyemelők az új termükbe

Reméljük az új, modern, tágasabb terem még több sikert hoz a szakosztálynak és tovább

Már korábban beszámoltunk Önöknek arról hogy, pályázati támogatásból

öregbítik városunk hírnevét.

a sportpályán lévő régi súlyemelő terem helyén hamarosan bowling pálya

Czibere Béla Polgármester

épül. Reményeink szerint a fiatalok szabadidő eltöltésének egyik fő
helyszíne lesz. Önkormányzatunk képviselő-testülete úgy döntött, hogy
városunk tehetséges sportolóit viszont nem hagyhatjuk edzőterem nélkül.

Most már az új edzőteremben folytatódhat
a kemény munka

Városunk ifjú súlyemelői edzőjükkel

Ezért a régi Pozsár Gyula utca iskola kazánháza került átalakításra, mivel szerkezetileg kiváló
állapotban van. A nyár végén kezdődött felújítás során, külsőleg és belsőleg is teljesen átalakult az épület.
Elbontásra került a kémény, új nyílászárókat szereltek be, elektromos rendszer és a központi fűtés
is kiépítésre került. A tető is javításra szorult, de
felújították a csatornát is, és természetesen a
homlokzat is új színt kapott.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Tájékoztatás

Képviselő-testületi ülés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. november 1-jétől az alábbiak szerint módosul a
gyermekorvos, illetve az iskolaorvosi rendelési idő.

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 25-én kedd délután 14.30-kor a Városháza
Tanácstermében tartotta soron következő ülését.
Az első napirendi pontban polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, illetve az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
Elfogadta a Képviselő testület a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló részletesen kitér a szakmai, tárgyi és személyi feltételekre.
Elfogadták a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységéről
szóló beszámolóját A részletes beszámolóból kiderül, hogy az iskola tárgyi feltételeinek bővítése ebben a
tanévben is folyamatosan zajlott. Több mint 47 millió Ft összeget tudtak fejlesztésre fordítani, főként pályázati
támogatásból. Az iskolának is nagy segítséget nyújt a közcélú és közhasznú dolgozók foglalkoztatása.
A tanulói létszám sajnos az előző évekhez képest csökkent. Pályázati támogatásból szintén kiemelten
foglalkoznak a hátrányos helyzetű tanulókkal, akiknek a száma viszont tovább nőtt. Sikeres az oktató-nevelő
munka, ezt bizonyítja a tantárgyak és sport rendezvényeken való sikeres szereplés.
A kompetenciamérésben is javulás tapasztalható.
A testület elfogadta az általános iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának értékelését a
2010/2011-es tanévről.
Módosult a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat, mert 10 évente kötelező felülvizsgálni a
meglévő terveket. A módosításra a településen lévő utcák átminősítése illetve törvényi előírások miatt van
szükség,
A képviselők elfogadták a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.
Elfogadta a testület az önkormányzat részére egy téglási lakos által térítésmenetesen felajánlott 5406 m2
művelési ágú területet. A felajánlott földterület az önkormányzat tulajdonában lévő föld mellett helyezkedik el.
A különfélék keretében elfogadta a testület, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő új
vagyonkezelési szerződés-tervezetet. Az eddigi szerződést félévente meg kellett hosszabbítani, az új üzemeltetési szerződés 15 évre szól.

Tanácsadás ideje:

Rendelési idő:

Hétfő

9.30 – 12.30

Kedd

11.00 – 12.00

Kedd

8.00 – 11.00

Csütörtök

11.00 – 12.00

Szerda

13.30 – 16.30

Csütörtök

8.00 – 11.00

Péntek

13.30 – 16.30

Iskolaorvosi rendelési idő:
Hétfői tanítási napokon: 12.30 – 14.00 óráig az általános iskolában kialakított iskolaorvosi
szobában (Téglás, Úttörő utca 15.) valamennyi ellátott részére
a rendelési időn kívül hetente további 1,5 óra időtartamban rendelkezésre áll a feladatok
ellátására az intézményvezetőkkel egyeztetett időtartamban és helyen
(az ellátott létszám arányában)
Kedves Téglási Lakosok!
A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet-, és az ehhez
kapcsolódó munkáltatói intézkedések alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal és
Okmányiroda ügyfélfogadása – a megszokott munkarendtől eltérően – az alábbi napokon szünetel:
2011. október 31.(hétfő) pihenőnap,
2011. november 1. (kedd) Mindenszentek – munkaszüneti nap, 2011. november 5. (szombat).
A nem érintett napokon a rendes ügyfélfogadási idő szerint állunk a lakosság rendelkezésére.
Vatai Imréné címzetes főjegyző

"ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG...„

Értesítés éleslövészetről

Vidám zeneszóval, vőféllyel, terített asztallal várta közönségét péntek du. a Városi Könyvtár
„Ásó, kapa, nagyharang…”címmel megrendezésre kerülő esküvői fotókiállításának megnyitó ünnepsége
alkalmából. Az érkezőket már a bejáratnál valódi lakodalmak hangulatát idéző dallamok fogadták, s voltak,
akik Molnár János harmonikával kísért énekére csakhamar táncra is perdültek. Ezt követően a jelenlévőket
Gyönyörű Zsiga vőfély hagyományos násznép-köszöntő rigmussal üdvözölte.
Németi Katalin, az intézmény vezetője

a tárlat megrendezésének céljáról, körülményeiről beszélve

kiemelte, hogy a könyvtár az eseményt egy sorozat folytatásának tekinti. A két évvel ezelőtt „Téglás a fotók

Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2011. november 07-08-09-10-11-14-15-16-21-22-23-24-25-29-30-án
éleslövészet kerül végrehajtásra.
November 28-án helikopteres begyakorlás.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a lakosságot,
hogy a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz) és környékén
ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér
elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.

tükrében” címmel bemutatott, családi fényképekből összeállított kiállítás akkori mottója Zsadányi Nagy
Lajos ars poeticája volt, melynek mondanivalója

a gyűjtés, az adni akarás és tudás öröméről szólt.

A könyvtár azóta is vallja e gondolatok örök igazságát, és szervezőként reméli, hogy az adományozók segítségével
ismét sikerült valami „tisztát, emberit, szépet” nyújtani.
A tárlatot Vatai Imréné címzetes főjegyző, városunk egykori
anyakönyvvezetője nyitotta meg, aki régi kedves emlékeket megidézve
beszélt az esketés nemes feladatáról, életünk legszebb, legmeghittebb
pillanatairól. Majd a szót újra a vőfély vette át, akinek köszöntői
után citeraszóval kísért, vidám lakodalmas énekekből összeállított
dalcsokor szórakoztatta a közönséget. A Molnár Jánosné és Iván Jánosné
által

felidézett

nótákban

sokan

kedvenceikre

ismerhettek.

Hogy a jelenlévők valóban esküvőn érezzék magukat, az ünnepség végén a vendéglátók töltött káposztával,
borral kínálták a „násznépet”.

1956. október 23. Városi Ünnepség
Az 1956-os forradalomra emlékeztek október 22-én délután a Városi
Önkormányzat szervezésében. Dánielfy Zsolt színművész szavalata
nyitotta az ünnepséget. Településünk egyházi vezetőinek emlékező
gondolatai után, a helyi intézmények illetve szervezetek koszorúkat
helyeztek a református templom kertjében lévő kopjafánál.
A Városi Moziban folytatódott az ünnepség. Dánielfy Zsolt
színművész versekkel tisztelgett az 55 évvel ezelőtt történtekre.
Czibere Béla polgármester beszédében az 1848/49-es és az 1956-os
forradalom hasonlóságáról beszélt, arról hogy mindkét évben egy pár
napra győzött a forradalom. „Emlékeztetni és tükröt tartani kell az
idősnek a fiatal elé, hogy méltóan ünnepelhessünk.
Mert 1956 mindnyájunké!”- fogalmazott városunk polgármestere.

A tárlatot az érdeklődők november 21-ig tekinthetik meg a könyvtár nyitvatartási rendjében.
A kiállítás anyagából összeállított CD november 2-tól vásárolható meg(300,-Ft/db) a könyvtárban. Az igényeket kérjük, előre jelezzék.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Városi Könyvtár munkatársai

Az ünnepség zárásaként a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói elevenítették fel a
forradalom eseményeit.

EGYHÁZI HÍREK
A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

Római katolikus hírek
VETŐ - 2011. október 22
A család éve jegyében folytatódott a debreceni Szent József Gimnáziumban, az egyházmegyei szervezésű Vető Akadémia. Szováti Tamás
atya tartalmas előadásából bővíthettük ismereteinket, mit tanít Egyházunk a jog szempontjából a házasságról, családról.
Isten férfinak és nőnek teremtett bennünket. Korunk paradoxona, hogy az egymásra találó egészséges beállítottságú fiatalok között egyre
kevésbé fontos a szentségi házasság megkötése, a „papír” megszerzése, együttélésük törvényesítése, ugyanakkor a deviáns emberek képesek
küzdeni azért, hogy joguk lehessen házasságot kötni, ők nem mondják: „nem a papír teszi boldoggá a házasságot”.

Kedves Testvéreink!
Gyülekezetünkben minden esztendőben megemlékezünk azokról a
Szeretteinkről, akik már elmentek mellőlünk a minden élők örökös
útjára. Isten vigasztalásának befogadására, emlékezésre hívjuk szeretettel
mindazokat a kedves Testvéreinket, akik ezekben a napokban fájó
szívvel emlékeznek a temetőkertben nyugvókra a

II. János Pál pápa 1983. január 25-én hivatalosan kihirdette az új római katolikus Egyházi Törvénykönyvet. Bizony szükség van a mintegy 2000
kánonra, ha szeretnénk eligazodni azokban a dolgokban, amit Isten ránk, embereke bízott. Tamás atya segítségével bepillantást nyertünk a
házasságra vonatkozó törvényekbe. A legfőbb törvény: a lelkek üdvössége! Minden ezt a célt szolgálja.
A házasság = szövetség. A kódex a bibliai nyelvet használja a fogalmi meghatározáskor. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett
bennünket. Az Atya a Fiú és a Szentlélek felbonthatatlanul egységes. Isten bennünket annyira szeret, hogy önmagához mér.
Nagyon magasra tette számunkra a mércét! Sajnos mi gyakran képesek vagyunk elfelejtkezni erről a magasztos hivatásunkról.
A házasság célja: a házasfelek java (a két ember tegye egymást boldoggá), gyermekek születése és felnevelése.

2011 október 30-án, délelőtt 10 órára a református templomba,
ahol megemlékezünk az elhunytakról és Isten vigasztaló kegyelmét
kérjük a gyászolóknak, emlékezőknek.
Az Isten gyógyító és vigasztaló erejében bízva hisszük, hogy “Aki megsebez, az be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak”.
Szeretettel a református gyülekezet nevében: Molnár Csilla lelkész

A házasság lényegi tulajdonságai: egység és felbonthatatlanság. Korunkban szükség van arra, hogy erkölcsileg vissza tudjunk állni a természetes
emberi alapállásba, csak azután leszünk képesek megérteni az Isten által belénk oltott törvényeket.
A házasság szentségének sajátos kegyelme arra van rendelve, hogy tökéletesítse a házasfelek szeretetét és erősítse fölbonthatatlan egységét.
E

kegyelemmel

az

életszentségre

segítik

egymást

a

házaséletben,

valamint

a

gyermekek

elfogadásában

és

nevelésében.

E kegyelem forrása Krisztus – tanítja a Katolikus Katekizmus.
Csütörtökön délután 5-kor, vasárnap délelőtt 9,30-kor kezdődik a szentmise.
Juhász Imre plébános

Öröm? Ifjúság? Szeretet?
Mindenünk elszedi a vén
idő, és csak porral fizet,
amikor sírunk éjjelén
zarándokutunk véget ér
és eltakar a néma éj.
De a sírból, mely ránk borul,
hiszem, hogy feltámaszt az Úr!

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Készüljön fel Ön is a
hideg téli napokra!

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik

Vegyes fából készült brikett
4000 Ft/ mázsa áron kapható.

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

Továbbá hasított bükkfa eladó. Ára: 2000 Ft/ mázsa

* TÉLI gumik értékesítése, folyamatosan
kedvező árakkal

Érdeklődni:
Sipos Zoltán, 06-30-219-0220

* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása

Áron alul Eladó!

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

Gáz fali fűtő tartozékokkal, továbbá
Robi kapára szerelhető fűnyíró ELADÓ!
Ár: 4-5 ezer forint.

Több munka-álláson, gyors, pontos munka
Álláslehetőség
Varrónőt és vasalónőt keresek hosszú távra.

Érdeklődni:
06-30-502-8523, Téglás

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

4243, Téglás, Kossuth u. 50.
Tel.: 06-30-958-4748
Különleges kedvezmények várják Önt a Membrán Üzletházban
Függönyök, sötétítők 20%
Pizsamák, hálóingek, köntösök 20%
Kerékpárok 20%
Kerámiák 30 %
kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.

Nagyvirágú szálas és
cserepes krizantém
ELADÓ!
90 Ft/ cserép
Több éves tapasztalat,megbízható szaktanácsadás
Ragyákné Danku Ágnes
Téglás, Dózsa Gy. u. 28/a
06/30-403-3006; 06-52/384-822

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
PIAC ÉTELBÁR
PIZZA és ebédszállítás

Ugyanitt hordozható cserépkályha is
ELADÓ!

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

Érdeklődni: TÉGLÁS, Petőfi u. 15.
06-52/384-281; 06-70/335-6011

Rendezvényszervezés, party szerviz

KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS

06-20-928-5260
Borsi Miklós

Helyreigazítás
A 2011. októberi Téglási Krónikában és a Városi Képes
Újságban és a Hajdú Bihari Naplóban tévesen szerepelt a
III. Gulyás Fesztivál főzőversenyén a vándorkupa
felajánlójának neve. A kupát Tuncsik Ferenc ajánlotta fel.

Megtört szívvel emlékezik rá szerető felesége,
lányai, vejei, unokái.

„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!”

A hibáért elnézésüket kérjük.

Polgármesteri Hivatal

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma
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
Lapzárta: szerda 12 óra
Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.

Három éve már, hogy nem vagy velünk,
Három éve lett szomorú az életünk.
Három éve emlegetjük naponta a Neved,
Három éve siratjuk a boldog éveket.
Ígérjük, míg szívük utolsót nem dobban,
Nem feledünk, s szeretünk mindennél jobban.

Huszár Jánosné

Fájó szívvel emlékezünk
Mindenszentek alkalmából feleségemre,
édesanyánkra, anyósunkra,
nagymamánkra Huszár Jánosnéra (Boriska)

„Hiába hordjuk sírodra
a virágot,
eltemettük Veled az egész
világot.”
Fájó szívvel emlékezik Murvai Attilára
Ibolya és lányai
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Drága, jó szüleinkre
Csobán Józsefre és feleségére Sigér Juliánnára
Drága testvéreinkre,
Csobán Józsefre és Csobán Sándorra
Sógórnőnkre,
Csobán Lászlóné Bácsi Erzsébetre
Sógorainkra,
Varga Gyulára, Kovács Istvánra és
Ifj. Kovács Istvánra, Pistikére
Ilonka és családja

„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, amely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,és
nem hisszük, hogy téged hiába várunk.
Szívedbe nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt az életed.”
Soha el nem múló szeretettel emlékeznek
rá szerettei
Sándor Mihály

Halálának 1 éves évfordulója
alkalmából Mindenszentek
ünnepén szeretettel
emlékezik rá felesége,
gyermekei és unokái
Som János

Halottak napja alkalmából
szeretettel emlékeznek a téglási
Újtemető legelső halottjára
Szabó Sándorra, gyermekei és
unokái.
Emlékezi rá lánya Dobránné
Szabó Sándor

„Oly fájó volt hogy búsnak láttalak.
Álmomban hallom: lelked hangot ad.
És vele zeng enyém is.
Mindegyik magát dalolja:gyötrődéseit
Aztán csak fekszem. Béke szárnya föd.
Ezüstszín égben álom, s nap között.”
Emlékezésem mélységes lelki
fájdalom!
Vincze Mihály

Feleséged: Szabó Olga
Mindenszentek alkalmából
Szeretettel emlékezünk
drága szüleinkre,
nagyszüleinkre,
Karsai Sándorra és
Karsai Sándornéra
(Hordozó Erzsébet)

„Sohasem halványul szívünkben emléketek
Sohasem szűnik meg Lelkünk gyásza értetek.”

