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Felavatták a megújult Alkotmány-Kossuth utcát
Biciklis és motoros felvonulással avatták fel a felújított Alkotmány-Kossuth utcát november 11-én kora délután.
A zárórendezvényt megtisztelte jelenlétével, Vatai Imréné címzetes főjegyző, Lakatos Tibor, az Európa Terv Kft. ügyvezetője,
Pinczés Tibor, a D-Transz Kft. műszaki igazgatója, Danka Beáta a Center Consulting Kft munkatársa és a képviselő-testület számos
tagja is. A Bárczay Anna Városi Óvoda kis óvodásainak műsora nyitotta az ünnepséget.
Czibere Béla polgármester avató beszédében a felújítási munkák szakaszairól beszélt, arról, hogy a város eddigi életében az egyik
legfontosabb és legnagyobb beruházás az Alkotmány-Kossuth utca rekonstrukciója. Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt
vettek a projekt létrehozásában illetve megvalósításában.
Településünk egyházainak jelenlévő vezetői megáldották és megszentelték az új utat.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően, a biciklisek és motorosok vették birtokba az
utcát. Az Alkotmány-Kossuth utca gyűjtőút felújítása az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott 320. 859. 071. Ft-ból valósul meg. A 3,5 km hosszú útszakaszon
megújult az útburkolat, új buszmegállók, utcabútorok, gyalogosátkelők kerültek
kialakításra.
Füvesítés és fásítás is szerepelt a felújítási munkák között, még szebbé téve így a
városképet.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Átadták az új súlyemelő termet

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2011. november 21-én országos
értesítési és törzsvezetési, valamint országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlattal egybekötött országos polgári
védelmi mozgósítási gyakorlatot szervez.
A gyakorlat három, egymással összefüggő részből áll:
Az első részben országos értesítési és törzsvezetési gyakorlat keretében ellenőrzés, gyakorlás céljából értesítés
kerül elrendelésre a központi, területi, helyi hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állománya
részére és egy beállított helyzet alapján törzsvezetési gyakorlatot hajtanak végre.
A második részben az országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlat keretében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közérdekű közleményei közzétételének gyakorlása a közérdekű és a jelentős befolyásoló erejű, megyei
szinten a helyi médiaszolgáltatók bevonásával.
A harmadik részben országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat keretében mozgósításra kerülnek a
polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyorsreagálású szervezetek. A mozgósított erők egy része működésbe
hozza a lakossági riasztó szirénákat Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Berettyóújfalun, Püspökladányban, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson és Balmazújvárosban, a másik része felkészítésben részesül.

Már 2 hete beköltöztek súlyemelőink az új termükbe, a
hivatalos átadást csak november 12-én, szombaton
délelőtt tartották.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vatai Imréné
címzetes főjegyző, Zimán Ferenc alpolgármester és
Novotni István a Hajdu Ipari Zrt. vezérigazgatója is.
Czibere Béla polgármester köszöntőjében a súlyemelő szakosztály sikereit méltatta, és hogy a
város vezetői mindenképpen olyan helyet szerettek volna biztosítani a sportolóknak, ahol
megfelelően fel tudnak készülni a különböző versenyekre.
Az új terem modernebb, tágasabb: mosdó, öltöző, 2 edzőterem és egy mérlegelő is kialakításra
került benne. Az ünnepélyes átadó az ifjú súlyemelők bemutatójával zárult.

A gyakorlat ideje alatt a Magyar Vöröskereszttel együttműködve a 18 – 60 év közötti lakosság részére önkéntes
véradást szervezünk Debrecenben a Vérellátó Állomáson (Bem tér 19.) 07.30-tól 17.30-ig, valamint az Arany Bika
Szálloda Bartók termében (Piac u. 11-15.) 17.00-tól 20.00-ig. A jelentkezők hozzák magukkal személyi igazolványukat,
lakcímkártyájukat és eredeti TAJ kártyájukat.
A fiktív katasztrófahelyzet beállítása mellett Magyarországon óvintézkedések bevezetésére nem kerül sor.
A lakosság körében ne okozzon pánikot, ha megszólal a sziréna. A nem mozgósított lakosságnak a médiákon keresztül
leadott közlemények figyelmes meghallgatásán és az önkéntes véradáson történő részvételen kívül nincs más teendője.
A feladat fontosságára való tekintettel kérem a lakosság megértését és fegyelmezett hozzáállását.
Kovács Ferenc tű. ezredes sk. megyei katasztrófavédelmi igazgató

ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG...„

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Kereskedő! Felhívjuk figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 111. számában 2011. szeptember
29-én kihirdetett, az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló
2011. évi CXXV. törvény a dohánygyártmányok kereskedelmére vonatkozó szabályváltozásokat is
tartalmaz, amelyek 2011. november 1-jétől módosítják a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezéseit.
Ennek értelmében:
A cigaretta és a fogyasztási dohányok – tehát a szivar és a szivarka kivételével minden dohánygyártmány – adómértéke 2011. november 1-jén emelkedik, ezért változik az adójegyeken feltüntetett adómérték kód isHa Ön jövedéki engedélyes kereskedő vagy importáló, akkor 2011. december 1-jéig

Az esküvői fotókiállítás november 18-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási rendjében.
A fotókból összeállított CD megvásárolható a könyvtárban 300,-Ft/db áron.
A fotókat rendelkezésünkre bocsátották:
Bobik Sándorné
Czibere Béla
Dankó Sándor
Deák József
Dudás Jánosné
Erdős Mátyásné
Fejszés Imre
Gagna Lászlóné

Hevesi Sándorné
Horváth Ilona
Kárándi Imréné
Kiss János
Kiss Jánosné
Kovács Gábor
Kovács Sándorné
Kristóf Józsefné

László Antalné
Leiterné Riczu Erika
Magyar Géza Béla
Magyar Györgyné
Majoros Lászlóné
Nagy Miklósné
Sáreczki Gyuláné
Sárga Antalné

(adóváltozás után még 30 napig), ha Ön működési engedéllyel rendelkező nem jövedéki engedélyes
kereskedő, akkor 2011. december 31-ig (adóváltozás után még 60 napig) birtokolhatja, értékesítheti a

A tulajdonosok november 21-átől vehetik át fotóikat a könyvtárban.

tében lévő dohánygyártmányok adójegyén található adómérték kódra! A fenti szabályok, határidők és korlátozások minden adómérték-változtatás után érvényesek lesznek, tehát a 2012. május 1-jei
és 2012. november 1-jei adóemelés után is.
További kérdéseivel forduljon bizalommal a megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságokhoz!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
www.nav.gov.hu
A részletes tájékoztatót megtalálják a www.nav.gov.hu illetve a
www.teglas.hu honlapon

KÖSZÖNJÜK!

A Városi Könyvtár munkatársai

régi adójeggyel ellátott dohánygyártmányt. Ezeket a határidőket követően Önnél nem lehet régi
adójeggyel szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmány! Kérjük, legyen figyelemmel a készle-

Sarkady Zoltánné
Sigér Sándorné
Szabados Sándorné
Szalanics Andrásné
Szalka János
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
Vatai Imréné
Vitkovics Ferencné
Zsarnóczay Jánosné

Takarékossági Világnap
A Takarékossági Világnap (október utolsó munkanapja) alkalmából
vetélkedőt és rajzpályázatot hirdettünk, az iskolánk alsó tagozatán.
A gyerekek nagy érdeklődéssel készítették el a feladatokat.
A zsűrizésben a Hajdú Takarékszövetkezet téglási kirendeltségének vezetője,
Sándor Ferencné Katika néni és Papp Karcsi bácsi voltak segítőink.
A megmérettetésben iskolánk valamennyi tanulója részt vett.
A díjazottak ajándékait a Takarékszövetkezet felajánlásával biztosítottuk, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Szabóné Czibere Judit és Varga Attiláné

EGYHÁZI HÍREK
A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

Római katolikus hírek

náziumban került sor a VIII. FAVÉT (Fiatalok a Világ Életéért) találkoMottója:
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2011. november 25. (péntek)
du. 17 órától

Örömmel tájékoztatom a kedves Testvéreket, hogy tovább folytatódik

szolgáljuk!" (Józsue 24,25). A téglási fiatalokat idén öten képviseltük e
nagyszabású

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

Református egyházközségünk nevében hálás szívvel megköszönjük mind-

Október 17-én, szombaton Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimzóra.

MEGHÍVÓ

templomunk viharkár miatti felújítása. Ebben az esztendőben a toronysüveg fedé-

ŐRI BORBÁLA
zománcfestő, ékszerkészítő és
GÖRGEY EDIT
textilkollázs-készítő
MINDENNAPOK AJÁNDÉKA
című kiállítására

sének cseréjére kerülhet sor, mivel ehhez a munkához sikerült a Nemzeti
Kulturális Alaptól támogatást szerezni. Tekintettel arra, hogy templomunk műemlék, csak vörösrézzel engedélyezték e munka elvégzését. A több mint 10 millió
forintos költségű munkára csak 4,5 millió forint pályázati támogatást kaptunk.

A tárlatot megnyitja:
Vincze Zita ötvös-zománc iparművész
Közreműködik:
Farsang Kata énekes

Ezért nagy szeretettel kérünk mindenkit, akinek fontos a városképet is meghatározó református templom megújulása, járuljon hozzá adományával ehhez a

élethelyzetünkre alkalmazni a hallottakat.
Bogi, Berni, Fruzsi, Laura, Attila

munkához. Támogatásukat előre is köszönjük! A közelgő adventi időben is kérjük

Helyszín:
Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)

a mi kegyelmes Istenünk gondviselő és megáldó szeretetét.
Jövő vasárnap országos perselygyűjtés lesz a katolikus karitász javára.

Adományaikat befizethetik a Lelkészi Hivatalban (Kossuth u. 72.), istentiszteletek alkalmával a külön erre a célra kihelyezett perselybe, vagy a Hajdú Takaréknál

Vasárnap 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise.

vezetett számlánkra, melynek számlaszáma:

60600156-11017000.

Juhász Imre plébános

Molnár Csilla ref. lelkész

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
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

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Négy darab jó állapotú 14”-os téli gumi
Opel lemezfelnire szerelve eladó.
Ár: 20 000 Ft
Érdeklődni: 06-30/360-2959

Hajdúhadházi élelmiszerboltba képesítéssel rendelkező munkatársat keresünk
azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés szerint.

Téglás határában szántóföldet vásárolnék,
vagy bérelnék.

Érdeklődni: 30/285-8074

Érdeklődni: 06-20/928-2891
Eladók a felsorolt jó állapotban levő bútorok:
2 személyes franciaágy
3 fiókos, tükrös fésülködőasztal
3 db-os szekrénysor
Érdeklődni: 06-20/216-8806
2 db éjjeliszekrény

Nézzen Tv-t Ön is akár ingyen!
Válasszon az ALAP vagy a CSALÁDI
csomagajánlataink közül !
Kedvező ajánlatokkal várjuk kedves
ügyfeleinket.

Különleges kedvezmények várják Önt a Membrán Üzletházban
20% kedvezménnyel kaphatók üzletünkben
Gobelin képek
Virághagymák
Krómozott fürdőszoba felszerelések
Tányérok, tányérkészletek
Üvegvázák
Kerámia kaspók
Kerámia vázák
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Részletekért érdeklődjön a COM 2 Bt-nél,
személyesen a Malom u 2/a alatt, vagy
a 06-52/583-035-ös telefonszámon.

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

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik

PIAC ÉTELBÁR
PIZZA és ebédszállítás

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.

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

Érdeklődni: 06-20/9622-345-ös telefonszámon
NEOLOGIZMA REJTVÉNY

A megfejtés a szürkével jelölt sorban adódik.
VÍZSZINTES: 1. A kérdéses neologizma. 9. Krisztus előtt 312-64 között uralkodtak Szíriában, és gyakran beavatkoztak Palesztina
sorsába is. 12. Sok mindenre alkalmas emberi végtag. 13. Másolópapírral ellátott.
14. A Közhasznú Társaság rövidítése.
16. Híres építészünk, 1859-65 között Ő építette a Pesti Vigadót (Frigyes, 1821-1884). 17. Kedvelt kártyajáték. 18. Fekvőhelyet magasabb
hőmérsékletűvé „varázsoló” eszköz. 20. Rövid. 23. Famintázattal látja el. 24. Arisztokratikus. 26. 1979/80-ban, Vándorfi László által
rendezett, és az Universitas együttes által az Egyetemi Színpadon (ELTE BTK) bemutatott Pilinszky János mű. 27. Egy fajta transzformátor.
FÜGGŐLEGES: 1. Franciaországi csata helyszíne volt az első világháborúban, 1916. február 21-től december 18-ig, a németek ellen.
A világtörténelem egyik leghosszabb csatájaként emlegetik. 2. Mesebeli elefánt. 3. ...-Müller számláló; radioaktív sugárzásmérő készülék.
4. Alaszka leghosszabb folyója. 5. Szántóeszközzel ellátott. 6. Bizony, rövidebben. 7. Becézett Edward. 8. Anglia északi határvidékétől a
Glasgow-Edinburgh vonalig terjedő terület. 10. Paradoxonjairól híres ókori eleai filozófus, nyolc híres paradoxonja közül is az egyik
legérdekesebb az „Akhilleusz és a teknős”. 11. Számviteli, könyvelési fogalom. 15. A bencés rend jelmondata: … és dolgozzál!
(latinul: ora et labora!) 19. Ez a város is első világháborús helyszín, 1915. április 22-én itt zajlott le a történelem első vegyi fegyveres
támadása. 21. Hagyaték illeti meg. 22. Elmegy előtte a vonat. 23. Az úttörők köszönése volt a szocializmusban. 24. Ősei. 25. Tanult tinó!
A BEÍRANDÓ SZAVAK ÁBÉCÉSORRENDBEN:
AT, AZEPIN, DAPOLI, ELA, ÉMA, FIE, GAUTIER, INNER, KASPI, MOTA, NAOA, NEFG, NILET, OSFI, OTEA, OUKEN, ÖLAND,
PLI, TAIESIN, TÓ, ZE, ZIS,

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.

Rendezvényszervezés, party szerviz

Készítette: Horváth István

KUTYATENYÉSZTŐ KÉMIAILAG ELŐÁLLÍTOTT KUTYÁJA,
(DE KÓRHÁZI ÁPOLÓ IS MONDHATJA A BETEGÉNEK)

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma

Rendelés felvétel:
52/277-437, 06-30/336-03-93
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Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….
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Múlt heti nyertesünk: Balázs Zoltánné (Fényes u. 21.)
A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u. 2/a alatti irodában.

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………….
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A megfejtést hiánytalanul kitöltve, kivágva a Com 2 Bt., Téglás, Malom u 2/a alatti
irodájába kérjük leadni, a megjelenést követő szerda 17:00-ig.

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