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Polgármesteri tájékoztató
Szavazzanak Téglásra!!
A Gyermekétkeztetési Alapítvány együttműködve a Raiffeisen Bank Zrt-vel, pályázatot írt ki 2011. november elején „Raiffeisen Mindenki ebédel 2011” címmel.
A pályázat célja: az alapítvány támogatói segítségével szeretné megoldani, hogy hazánk településein ne csak a szorgalmi időszakban, hanem azon kívüli hétvégéken,
iskolai szünetekben (tavasz, nyár, tél) minden óvodás és általános iskoláskorú gyermek rendszeresen étkezzen. Egy település maximum 15, szegény sorban élő óvodás,
illetve általános iskoláskorú gyermek ellátására pályázhat.
A Raiffeisen Bank által működtetett „Közösen” program keretében indított, a Rendszeres Megtakarítási Program ügyfeleit megcélzó jótékonysági akció tervezett
adományösszegéből körülbelül 450 gyermek 6 havi ellátására nyílik lehetőség. A pályázathoz önerőre nem volt szükség.
Városi Önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be, és túljutott az első fordulón. Bekerült azon 20 település közé, akik közül a lehetséges nyertesek kikerülnek. A pályázat további kimenetelét, vagyis a végleges eredményt szavazással döntik el. A www.kozosen.hu internetes címen lehet szavazni a 20 település valamelyikére egészen 2011. december 5-ig.
Akik a legtöbb szavazatot kapják, azok részesülhetnek a „Raiffeisen Mindenki ebédel 2011” programból.
Ezért arra kérem Önöket, hogy szóljanak ismerőseiknek, barátaiknak és szavazzanak Téglásra, hogy legyen esélyünk részesülni a pályázati támogatásból!
Hogyan szavazhat?
A www.kozosen.hu címen a „Segítjük az éhező gyermekeket” résznél a SZAVAZOK gombra kattintva érhető el a települések névsora. Itt ki kell választani Téglást, és ismét a
SZAVAZOK gombra kattintani. (Internet szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy egy felhasználó csak egyszer szavazhat.)

Kérem, szavazzanak Önök is Téglásra!

Czibere Béla Polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Élelmiszercsomag a rászorulóknak
Városi Önkormányzatunk ebben az évben is sikeresen szerepelt a Gyermekétkeztetési Alapítvány – Európai Uniós Élelmiszersegély program 2011 - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével kiírt pályázatán.
A pályázat célja idén is az élelmiszerek biztosítása volt a hátrányos helyzetű
településen élő rászoruló (létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők illetve kisnyugdíjasok) személyeknek.
A támogatásból városunkban 500 fő rászorulót tudott az önkormányzat
támogatni. Az élelmiszercsomag lisztet, tésztaféléket, kukorica konzervet és
instant tésztaféléket tartalmazott.
A csomagok átadására június 14-én illetve november 24-én került sor.
A két forduló alatt Czibere Béla polgármester és a hivatal dolgozói több mint
5000 kg-nyi élelmiszert osztottak szét településünk rászorulói között.

Polgármesteri Hivatalunk szeretettel hívja Önt a „Múzeumi esték”
keretében 2011. november 30-án (szerda) 17 órára a Helytörténeti
Kiállítóterembe.
ADONYI SZTANCS JÁNOS
Elprédált elit -Arisztokratának nem jár bocsánat?- című könyvének
bemutatójára
A beszélgetést vezeti:
ERDEI SÁNDOR újságíró, szerkesztő
Az író művei a helyszínen megvásárolhatóak.

Tájékoztatás gyermekorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. december 6. – 2011. december 9. között
Dr. Gál Róza szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Gál Zsuzsa
Rendelési idő: Kedd, Csütörtök: 8.00-11.00-ig Szerda, Péntek: 13.30-16.30-ig

Szépkorúak Évada programsorozat soron következő eseményei
2011. december 02. péntek du. 17.00 Városi Mozi
Szépkorúak Gálaműsora.
Zenés-táncos szórakoztató műsor Részvétel ingyenes!

Segélyek kifizetése
2011.11.30.-án (szerda) 09.30.-tól- 12.00-ig

2011. december 12. hétfő du. 17.00 Városi Mozi
Városi Karácsonyi ünnepség. Ajándékműsor

Lakásfenntartási támogatás
2011.12.01.-én (csütörtök) 10.00.-től- 12.00-ig

Hh.M.Szociális Gondozási Központ Kollektívája

Sport Hírek
2011. november 5-től november 11-ig a Tempus Közalapítvány jóvoltából tanulmányúton vettem
részt Ciprus fővárosában, Nicosia-ban.
tanulmányúton

egy

nemzetközi

szakértő

csoportban

képviseltem

TÉGLÁS -NAGYHEGYES Labdarúgó Bajnoki mérkőzés
2011. November 27. (vasárnap) 13. 00 órakor.
Előtte ifjúsági mérkőzés11. 00. órakor.
Belépő: 400 Ft. (felnőtt) 200 Ft (gyermek, nyugdíjas)

A tanulmányút témája: Az idegen nyelv oktatása gyermekkorban volt.
A

Labdarúgás

Magyarországot.

A csoport tagjai bemutatták egymásnak, illetve a ciprusi minisztérium képviselőinek saját
országuk oktatási rendszerét és a nyelvtanítás helyi sajátosságait.
A konferencia munkanyelve az angol nyelv volt.
A tanulmányút idején a szakmai előadásokon kívül számos általános iskolát látogattunk meg, ahol
bepillanthattunk az angol nyelvoktatás módszertanába is. A program szervezői bemutatták
számunkra a ciprusi főváros nevezetességeit is. A tanulmányút rendkívül hasznos volt számomra,
hiszen a finn, a francia, a spanyol, az észt, a cseh, a lengyel, a bolgár, a német, a román és az
osztrák kollegákkal tervezgetjük intézményeink jövőbeni együttműködését.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

Minden sportbarátot szeretettel várunk!

Kézilabda
Demecseri VKSE – Téglás VSE

9-36 (6-17)

2011. November 13-án 16 órától Demecser városa fogadta kézilabdacsapatunk tagjait a bajnokság
számukra utolsó mérkőzésén.
Az eredményből látszik, hogy a csapatunk nagyon könnyen megszerezte a győzelemért járó két pontot.
Észrevéve az ellenfél védekezési hibáit, és kihasználva a saját erősségeiket, azaz labdaszerzés és ebből
való gyors leindulás, jó védekezés és kapusteljesítmény mind hozzájárultak a sikerhez.
Így az összes meccsüket lejátszva 11 ponttal, jelenleg a 4. helyről várja a csapat a tavaszi fordulót.
Góllövők:
Bacsinszki Rita 12, Fóhn Zsanett 10, Kelemen Tímea 5,
Faragó Anita 5, Kiss Erika 3, Groska Bőgős Henriett 1.
Gratulálunk!

Nézzen Tv-t Ön is akár ingyen!
Válasszon az ALAP vagy a CSALÁDI csomagajánlataink közül !
Kedvező ajánlatokkal várjuk kedves ügyfeleinket.
Részletekért érdeklődjön a COM 2 Bt-nél, személyesen a Malom u 2/a alatt,
vagy a 06-52/583-035-ös telefonszámon.

A Téglási Kézilabda Szakosztály
Jótékonysági Batyus Bált szervez 2011.12.10-én 18 órától a
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Éttermében (Úttörő u. 15.)
További információk az újság második oldalán.

EGYHÁZI HÍR

REKLÁM ÉS HIRDETÉS

Római katolikus hírek
Szállást keres a Szent Család ájtatosság
Régi szokás ez a katolikus ájtatossági forma. A hagyomány szerint december
15-én indul szállást keresni a Szent Család. Mély értelmű népi szokás ez, melynek gyökerei a középkori karácsonyi misztériumjátékokig nyúlnak vissza.
A keresztény lélekben visszhangoznak az evangélium szavai:
„Övéi nem fogadták be őt…Nem kaptak helyet a szálláson…”
Úgy érzi: neki és családjának kell szállásra befogadnia a Szent Családot.
Kilenc-kilenc család egy csoportot alkot, és december 15-től kezdve minden
este közülük egy-egy család befogadja otthonába a Szent Család képét. A képet
a házi oltárként elhelyezett asztalra vagy más tiszta, feldíszített helyre állítják.
Gyertyát gyújtanak előtte, imádkoznak, énekelnek. A szállást adó család tagjai
igyekeznek a Szent Családhoz hasonló lelkületet kialakítani. Aznap vagy a
legközelebbi vasárnapon gyónnak-áldoznak. Nyelvüket fékezik, egymással, és a
szomszédokkal békességben élnek, önmegtagadásokat gyakorolnak, jót tesznek szegényekkel, és sokgyermekes családokkal.” Mivel a mai emberek
„elfoglaltabbak” az e világ dolgaiban, mint elődeink, ezért napjainkban már
advent elején elkezdjük végezni a kilencedet, hogy hosszas egyeztetés után a 4
hét során a végére érjünk.

Téglás és Bököny közt 4 hektár
44 aranykorona értékű termőföld eladó!!
Érdeklődni: 20/362-7169

Asztalitenisz partnereket keresek.
Francia nyelv oktatás/ fordítását vállalom
alacsony áron.
Matematika oktatás bármilyen
korosztályban, egyszerre maximum 3 fő.
1200Ft/60 perc

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

Érdeklődni: egikarinti@indamail.hu
30/725-8130

Juhász Imre plébános

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

Téglás határában szántóföldet vásárolnék,
vagy bérelnék.
Érdeklődni: 06-20/928-2891

A Sógor Autós Iskolánál (Téglás, Pozsár Gy. U. 36.)
Első megbeszélés: 2011.12.01 17 óra

Olcsón eladók a felsorolt nagyon jó állapotban
levő bútorok:

tv-vel felszerelt hangulatos büfémbe
szeretettel várok minden szórakozni vágyó vendéget!

Érdeklődni: 30/285-8074

Járművezetői tanfolyam indul

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Két játékgéppel, csocsóval, zenegéppel,

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

2 személyes franciaágy
3 fiókos tükrös szekrény
3 ajtós tükrös szekrény
2 db éjjeliszekrény

Egyben és külön is eladó
Érdeklődni: 06-20/216-8806

Babzsák fotelek és puffok egyéni igény szerint megrendelhetők!
Karácsonyra felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt tökéletes ajándék!
Megrendelhető: 06-70/9470-109

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik

Tanfolyam kezdése: 2011.12.06. 17 óra

Utolsó lehetőség áremelés előtt!!!
Megkezdett tanfolyamon óradíjat NEM emelünk.
Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon
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!

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
VALAMELY TÖRTÉNELMI ÉRA LEGUTÁLTABB SZEMÉLYISÉGE
NEOLOGIZMA REJTVÉNY
A megfejtést a világos szürke sor tartalmazza.

PIZZA és ebédszállítás

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

Készítő: Horváth István

Vízszintes: 1. Irving Stone (USA, 1903-1989) életrajzíró ezzel a művével érte el első igazán nagy sikerét 1934-ben, és még abban az évben meg
is házasodott. 5. Átmenetileg, provizórikusan. 6. Esedezik, könyörög. 11. A klasszikus New Orleans-i (fekete) dzsessz fehér
muzsikusok által kialakított stílusirányzata az 1920-as években. 12. Egy tengerentúli ország egyik művészeti irányzata, képviselői
pl. Madonna, Michael Jackson, Donna Summer, Bruce Springsteen, George Gershwin, Leonard Bernstein és még sokan mások.
15. Louise Seidler, német festőnő, aki a Faust írójának baráti köréhez tartozott, 1811-ben készített festménye. 16. A régi latin nyelvű miséken
mondta a pap latinul. Magyar jelentése: „Imádkozzatok, testvéreim!”
Függőleges: 1. Nagy vagabund. 2. A Paramount Pictures magyar származású alapítójának, Cukor Adolf (Ricse, 1873. január
7. – Los Angeles, 1976. június 10.), amerikaisított keresztneve. 3. Magyarok által a 80-as években épített város Kazahsztánban, a Kaszpitenger észak-keleti csücskében. (a bátyám is, Horváth Tibor, sokat járt ott a siófoki Kőolajvezeték-építő Vállalat képviseletében.) 4. Korábban
haragban álló személyek, csoportok, népek, stb. egymás iránti kölcsönös megbocsátása. 7. Többes szám, harmadik személyű visszaható
névmás. 8. Bernstein, (1918. augusztus 25. – 1990. október 14.) amerikai zeneszerző és karmester, keresztneve. Egyik leghíresebb műve a
West side story című musical, amelyből azonos címmel 10 Oscar-díjat nyert film is készült. 9. Eredményesség. 10. „Youtube Gerry Rafferty
… street”; különösen a retro zenét kedvelő fiatalok figyelmébe ajánlva (egy skót énekes, zeneszerző (1947-2011) különös hangalatú, 1978-ban
megjelent slágere. 13. Hullócsillag. 14. Népszerű magyar sci-fi író, 1974 óta majdnem 500 könyve jelent meg (István).
A kimaradt szavak ábécésorrendben:
ÁL, AT, BASED, BIS, BOA, COR, EF, ESE, ÉNE, GE, GIGA, GL, GPS, HE, JOZ, KAEL, KARIN, LESZ, LÍDIA, LONGO, ML, MŐ,
NARA, NEN, OGO, PART, PR, REL, REZIT, SITT, STR, TD, THE, VER, ZEA
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.

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.
Múlt heti nyertesünk: Szalkáné Körmöczi Erzsébet
A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u. 2/a alatti irodában.
Megfejtő neve: …………………………………………………….. …………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………….
Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….

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

