TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011. 45.hét 33. szám
XV. Békéscsabai kolbászfesztivál

Meghívó
Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt a Városi
Sport Egyesület Súlyemelő szakosztálya részére kialakított új
edzőterem és kiszolgáló helyiségei ünnepélyes átadására

2011. november 12-én (szombat)
10.00-ra.
Helyszín:

A téglási „Szépkorúak” számára emlékezetes a 2011. október 28-29-30-án megrendezett kolbászfesztivál.
Öt fős csapatunk vett részt a nyugdíjasok számára meghirdetett kolbászkészítő versenyen.
A csapat tagjai:
1. A szakácsok gyöngye: Bencze Antalné
2. Téglási „Erős Pista”: Sigér István
3. Kukta és fő-tanácsos Ircsike: Gergencsik Sándorné
4. Kukta és fő-tanácsos Pircsike I.: Hüse Istvánné
5. Kukta és fő-tanácsos Pircsike II.: Szép Györgyné
A munka összehangoltan, szervezetten és legfőképpen vidáman zajlott. A nótaszóval, jókedvvel is megfűszerezett
„téglási bajuszpederítő” kolbász igazán finomra sikerült.
Új barátságokkal, dicsérő szavakkal gazdagítva érkeztünk haza és jó étvággyal fogyasztottuk el a „madárlátta” kolbászt.
A fiatalabb generációk nevében is gratulálok a bátor vállalkozáshoz, büszkék vagyunk a sikereikre!

Téglás, Malom u. 1.
(a Pozsár Gy. utcai Általános Iskola régi kazánház épülete)
Program:

További jó egészséget és az élet
dolgaihoz hasonló merészséget kívánok!

Köszöntőt mond: Czibere Béla polgármester
A súlyemelő szakosztály sportolóinak bemutatója
Czibere Béla polgármester

Chebliné Kocsis Erzsébet
intézményvezető

Vatai Imréné címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Meghívó
A Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete
tisztelettel hívja Önöket a soron következő éves taggyűlésre.
Időpont: 2011. november 29. 13.00.
Helyszín: Téglás, Ifjúsági ház (Pozsár Gy. u. 36.)
Karcza Lajosné csoportvezető
Segélyek pótkifizetése
2011.11.16. (szerda)
13.00.-14.30.-ig.
.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ tisztelettel és
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
Csoma József képzőművész
Stációk című kiállításának megnyitójára
2011. november 16-án 17 órára
a Méliusz Központba Debrecen, Bem tér 19.

A tárlatot megnyitja:
Lukács Gábor festőművész a Nyíregyházi Főiskola docense
Az alkotások megtekinthetők november 29-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.
A művész honlapja: http://csoma.hupont.hu

Őszi Játszóház
A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Téglás Város Polgárőr Szervezete, az AKARD Hajdúsági Nagycsaládosok
Egyesülete, valamint a Téglási Családokért Közhasznú Egyesület az őszi szünetben 3 napos Játszóházat szervezett alsó tagozatos iskolás
gyerekek részére. A felhívásunkra 14 gyermek jelentkezett. Most a Játszóház részére a helyszínt a Polgárőrség biztosította a telephelyén.
A rövid időt igyekeztünk gazdag programokkal kitölteni.
Az első napon szomszédoltunk Hajdúhadházon, s a méreteivel is lenyűgöző református templom karzatán az iskolamúzeum kiállítását
tekintettük meg, ami sok érdekességgel szolgált a mai kor gyermekeinek pl nádpálca, palatábla,
tintatartó stb. Aztán a könyvtárban Kulturális Értékeinkért Baráti Kör tagjai egy régi gyermekjáték, a dobósárkány elkészítését tanították meg számukra, a délelőttöt egy igazi finom hadházi
lángos elfogyasztásával tettük még emlékezetesebbé.
A következő napon kézműves foglalkozás keretében a Nagycsaládosok Egyesületének tagjainak
irányításával gyöngyöt fűztek, makkfigurát készítettek és sokat játszottak a gyerekek, bent
társasjátékkal, csocsóval, kint a szabadban pedig kipróbálták, hogyan repül a dobósárkány,
és színes krétával kidekorálták a vendéglátóink udvarát.
Az utolsó napon először a Helytörténeti múzeumba látogattunk el, ahol a
gyerekek nagy érdeklődéssel tekintették meg az elődeink életét, használati
tárgyait bemutató kiállítást. Ezek után a polgárőrök játékos formában,
vetítéssel egybekötött közlekedési és KRESZ ismereteket nyújtottak a
gyerekek számára,amit aztán – remélhetőleg - nap mint nap hasznosítanak
majd. Hamar elrepült ez a pár nap, azt hogy jól érezték magukat a gyerekek,
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egyik kisfiú így fogalmazta meg
véleményét „Ez olyan volt, mint az óvoda, egész nap játszottunk.”
Köszönjük a közreműködő civil szervezetek munkáját, mellyel kellemes időtöltést biztosítottak
a résztvevő gyerekeknek.

A Hajdú-Bihar megyei Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a következő időszakban
az alábbi rendezvényeit szervezi:

Pamacs Bébi és Gyermek Cipőbolt
Téglás, Kossuth u. 66.

Minőségi bőrcipőkkel, csizmákkal
várjuk kedves vásárlóinkat!
Forgalmazott márkák:
D.D. STEP
ASSO
SZAMOS
TÁNCSICS
ASYLUM
NAVAHO
SPRANDI
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ- PÉNTEK:
09:00-17:00
SZOMBAT:
09:00-12:00

80 órás növényvédelmi tanfolyam, melynek várható időpontja (legalább 1 fő jelentkezése esetén: 2011. november 14-25.)
40 órás szakmérnök továbbképzés, melynek várható időpontja: 2011. november 28-december 2.
25 órás zöldkönyves továbbképzés, melynek várható időpontja (400 órás, méregraktár-és növényvédőszer-kezelő alapképzés továbbképzése):
2011. december 5-7.
8 órás zöldkönyves továbbképzés, melynek várható időpontja (80 órás alapképzés továbbképzése): 2011. december 5.
További információk:
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete 4032 Debrecen, Böszörményi u. 146.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30-12.00
Telefon: 52/525-925, 52/525-920 E-mail: novkamara.hbm@gmail.com

FELHÍVÁS
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete a zöldkönyves alaptanfolyamot végzettek
részére (80 óra) 8 órás továbbképzést szervez a
Püspökladány Kultúr Házban 2011. november 30-án 8.30-16.30-ig
Hajdúszoboszló Kultúr Házban 2011. december 01-én 8.30-16.30-ig
Bakonszeg Kultúr Házban 2011. december 8-án 8.30-16.30-ig
Vámospércsi Művelődési Házban 2011. december 14-én 8.30-16.30-ig
Létavértes Művelődési Házban 2011. december 16-án 8.30-16.30-ig
A továbbképzés indításának feltétele helyszíneként legalább 15 fő részvétele.
25 órás zöldkönyves továbbképzés (400 órás alapképzés továbbképzése) 2011. december 5-7
Debrecen, Böszörményi út 146. Kormányhivatal NTI Székház.
80 órás növényvédelmi alaptanfolyam, melynek várható időpontja: 2011. november 14.-2011. november 25.
Debrecen, Böszörményi út 146. Kormányhivatal NTI Székház.
Jelentkezés feltételei:
alaptanfolyamot igazoló bizonyítvány (oklevél)
a jelentkezéssel egy időben részvételi díj befizetése (10 nappal a tanfolyam megkezdée előtt)
Jelentkezni lehet és további információk:
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete 4032 Debrecen, Böszörményi u. 146.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30-12.00
Telefon/fax: 52/525-920
E-mail: novkamara.hbm@gmail.com

EGYHÁZI HÍR

SPORT HÍR

Római katolikus hírek

Súlyemelés

Hogyan és mikor fog bekövetkezni a világ vége? – kérdezték Jézustól a tanítványok.
Olyan kérdés ez, amelyet az utána következő keresztény nemzedékek mind föltettek
maguknak; sőt minden embert foglalkoztat. A jövő ugyanis titokzatos és gyakran
félelemmel tölt el. Ma is vannak, akik horoszkópokat olvasnak vagy jósokhoz fordulnak,
hogy megtudják, mit hoz a jövő, mire számíthatnak…
Jézus válasza világos: az idők végezete egybeesik eljövetelével. Ő, aki a történelem Ura,
vissza fog térni: Ő jövőnk ragyogó végpontja.
És mikor fog bekövetkezni ez a találkozás? Senki sem tudja, bármelyik pillanatban
megtörténhet. Életünk ugyanis Jézus kezében van, Tőle kaptuk és bármikor visszaveheti,
akár váratlanul, anélkül hogy jelezné. Ezért figyelmeztet: van egy mód, hogy készen
álljunk majd arra az eseményre, éspedig az, ha virrasztunk.
„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”
Ezekkel a szavakkal Jézus mindenekelőtt arra emlékeztet, hogy el fog jönni. Földi életünk
véget ér, és egy új élet kezdődik, amelynek soha nem lesz vége. Ma senki sem akar
beszélni a halálról… Néha mindent megteszünk azért, hogy eltereljük róla a figyelmet.
Úgy belemerülünk a napi elfoglaltságokba, hogy elfelejtjük Őt, aki adja, és aki vissza
fogja venni az életet, hogy bevezethessen annak teljességébe, az Atyával való
életközösségbe, a Mennyországba.
(Chiara Lubich)
Vasárnap 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise.
Juhász Imre plébános

Nemzetközi Utánpótlás Csapatbajnokság
Helytálltak a Téglási Hajdu Ipari VSE Súlyemelői, Nemzetközi Utánpótlás Csapatbajnokságon,
Nyíregyházán megrendezett rangos viadalon, mely egyben „Nyíregyháza Nagydíj” is volt.
Magyarország legeredményesebb versenyzője Antal Sándor, Téglás versenyzője lett 273,39 ponttal.
Csapatbajnokság eredménye:
1, Szlovákia (Victoria Kosice 11031.71 pont)
2, Románia (Szovátai Medve TÓ SE 978,86 pont)
3, Magyarország (Téglás Hajdu Ipari VSE 916,23 pont)
Téglási csapat:
1, Antal Sándor
2, Törő András
3, Brázda Rudolf
4, Kovács Kálmán
Edző: Nagy László
Nyíregyházán Vasutas Sport Club 10-éves együttműködés, Nemzetek között is ünnepelte, és magas
szinten rendezte meg.

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

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

* 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

Továbbá hasított bükkfa eladó. Ára: 2000 Ft/ mázsa

1 500 000 Ft vagy hitelátvállalás.
Érdeklődni: 06-70/978-3558

A részletekért érdeklődjön:
Hirku Richárd iskolavezető 06-30/206-21-23

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

Sándor Erika szakoktató 06-30/621-32-81

Önnek van már
biztosítása a
Generali Biztosítónál?

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

FORD FUSION 1,4 TREND benzines 2006. 04. évjáratú 92 000 km.

a kresz tanfolyamhoz, amit hétfői, szerdai, pénteki napokon 18 órától
tartunk a Fényes utcai iskolában.

Vegyes fából készült brikett
4000 Ft/ mázsa áron kapható.

Téglás területén 2-3 hektár földet bérbe vennék.
Telefon: 70/664-3909

Vegye igénybe a Generali Biztosító Extra
kedvezményeit, a kötelező biztosításának díjában,
amit csak a Generali Tanácsadójától kaphat!

Különleges kedvezmények várják Önt a Membrán Üzletházban

Kalkulációért keressen nyugodtan:
Karsainé Kati, 06-20/775-6116-os telefonon vagy
lego1965@freemail.hu e-mail címen
Több éves tapasztalat,megbízható szaktanácsadás

90 Ft/cserép

Ragyákné Danku Ágnes Téglás, Dózsa Gy. u. 28/a

06-30/403-3006;

06-52/384-822

Függönyök, sötétítők 20%
Pizsamák, hálóingek, köntösök 20%
Kerékpárok 20%
Kerámiák 30 %
kedvezménnyel kaphatók üzletünkben.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik

PIAC ÉTELBÁR
Tégláson a Mol kúttal szemben a 4-es főúton 10 000 m2- en(1ha)
körbe kerítve 2,4 magas betonacél kerítéssel 240m2 gazdasági épület,
konténerek, iroda. Villany, víz, gáz bevezetve.
Érdeklődni: 06-20/9622-345-ös telefonszámon

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

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

PLUSSSZ REJTVÉNY
Készítő: Horváth István
Mielőtt nekivágna a rejtvény megfejtésébe, gondosan olvassa el a kitöltési szabályzatot, mert ez bizony rendhagyó rejtvény.
A szabályok a következők:
1. A négybetűsnél nem hosszabb szavakat megadjuk, és úgy kell beilleszteni az ábrába, ahogy meg vannak adva.
2. A négybetűsnél hosszabb szavakat balról jobbra széttördeltük, balról jobbra folyamatosan adjuk meg a töredékek meghatározásait, két
egymás utáni töredék pedig „+” jellel van elválasztva.
Minden ilyen esetben azonban értelmes szó a töredékből összeállított egész.
A maximum 4-betűs (beillesztendő) szavak ábécésorrendben:
AEL, ALO, AM, AMD, ÁNO, ÁPOL, ÁT, FG, HANA, HVAR, IBAN, ILS, INO, LA, LESZ, MKT,
OS, SE, SION, SUK, TON, ZÁP.

Rendezvényszervezés, party szerviz
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Vízszintes: 1. Dzsúsz + pengetős hangszer + gyakori címerállat + „a szegény embert még ez is húzza”. 7. Kerti kéziszerszám + sétapálca.
8. Az a távolabbi + kisgyermek búcsúszava. 9. Világbajnok észt sakkozó (Mihail) + az Antonov tervezte repülőgépek betűjele.
10. Puha fém + vékony huzal. 12. Denevér, angolul + Tóth Árpád verse. 13. Szintén ne! + tiszti rendfokozat. 15. …-kert; szarvasi
arborétum + a tantál vegyjele. 17. Németország sportjele + … of Base; a 90-es évek egyik nagysikerű svéd popcsapata, leghíresebb slágerük
az „All that she wants”. 18. Görbevonal egy folytonos szakasza + egy vicc szerint Vágó Istvánban és Petőfi Sándorban az a közös vonás,
hogy mindkettejükről egy „ilyet” neveztek el. 19. Csont, latinul + előtagként az utótag Istennel kapcsolatos voltát jelöli.
20. Vérszomjas főníciai istennő, Baál isten felesége + az egyik morzehang. 21. Kenyeret vág + a Solaris című sci-fi írója (Stanislaw) +
testméretét tekintve a törpe, mint mesefigura, ellentéte.
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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.
A 10. helyes megfejtő 8 Gb –os pendrive-ot nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u 2/a alatti irodában.

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: szerda 12 óra

Megfejtő neve: …………………………………………………….. …………………………………………….

Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.

Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………….
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Függőleges: 1. Jó a szeme + a mondat elkülönülő egysége + Ngéria régi fővárosa. 2. Továbbá + Air India, röv. (indiai légitársaság) + kerti
földet forgat. 3. Keleti táblás játék + eltulajdonít. 4. … José; Costa Rica fővárosa + a Nílus egyik forrástava.
5. Szaúd-Arábia internetes kódja (mint nekünk a „hu”) + Mária egyik becézése. 6. Akadály + tudomány részterülete + tévéműsor.
10. Október, röv. + Lamartine költeménye. 11. Mária falusias becézése + tiltószó. 12. A szobába + finomabbá teszi a húsételeket + olvasni
kezd! 14. A lutécium vegyjele + nocsak! + távolodni kezd! 15. Az ilyen viharban legjobban tesszük, ha becsukjuk a szemünket + jómagad.
16. Egykori perzsa uralkodói cím + magatok.

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
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A 4-betűsnél hosszabb szavak meghatározásai:

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma
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