TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011. 48.hét 36. szám

Kézműves portékák vására az alábbi készítőktől:

Polgármesteri tájékoztató

Szabó Andrea –festett selymek, ajándéktárgyak

Ezüstcsengő
Csengettyűk szavával vár minden érdeklődő
kicsit

és

Ezüstcsengő
2011.

Asztalán Sándor –népi fajátékok

hagyományos

városi

Szabóné Pénzeli Erzsébet –kerámia

rendezvényünk,

mely

Tóth Fanni –horgolt ékszerek

nagyot

december

09-én

A téglási Bek Pál Kertbarátkör Egyesület és a hajdúhadházi
Radnóczi Ferenc Kertbarátkör Budapesten, a Vajdahunyadvárban
járt a VIII. Újbor és Sajtfesztiválon.

pénteken

Sportcsarnokban 14 órától kezdődik.

a

Radics László –mézeskalácsok
Őri Borbála –tűzzománc ill. ásványékszerek, faliképek

Programok:

Görgey Edit –textilkollázs táskák, pénztárcák

- karácsonyi barkácsolás az óvó nénik vezetésével

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola

- Ovi cuki

–a tanulók bőr-, kerámia-, fa-, textil munkái

- A Városi Óvoda gyermekeinek műsora

Antalfyné Cseppentő Éva tűzzománc készítő

- AValcer táncstúdió téglási csoportjának tánca

Nézzen Tv-t Ön is akár ingyen!

Tarnócziné Iszáj Gabriella tűzzománc készítő

- 17 órától Csicseri és Borsó zenés játéka

Válasszon az ALAP vagy a CSALÁDI
csomagajánlataink közül !

A Bárczay Anna Városi Óvoda csoportjainak

Szervezők:
Téglás Város Polgármesteri Hivatala
Bárczay Anna Városi Óvoda
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

kézműves munkái

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.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Tisztelt Betegek!

MINDENNAPOK AJÁNDÉKA

Tájékoztatom Önöket, hogy 2011. december 7-9 és

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. november 25. (péntek) du.
17 órától ŐRI BORBÁLA zománcfestő, ékszerkészítő és GÖRGEY EDIT textilkollázskészítő kiállításával örvendeztette meg a lakosságot a közelgő advent alkalmából.

december 14-16 között (hat napig) szabadságon
leszek. Ezen idő alatt dr. Silye Mihály kollegám
helyettesít. A fenti időpontokban a rendelési idő az
alábbiak szerint alakul:
December 7. és 14. (szerda)

13-18 óráig

December 8. és 15. (csütörtök)

7-12 óráig

December 9. és 16. (péntek)

13-18 óráig

Dr. Barta Károly háziorvos

Németi Katalin intézményvezető köszöntötte az alkotókat és a közönséget.
A tárlatot Vincze Zita ötvös-zománc iparművész nyitotta meg.
Farsang Kata és Biri Gergő énekesek előadásában népszerű opera- és
operett dallamok csendültek fel.
A vásárral egybekötött kiállítás
2011. decemberében látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében
A Városi Könyvtár munkatársai

Az adventi fény annak a Jézusnak a jelképe, aki azt mondta magáról:
„Én vagyok a világ világossága!” (János 8, 12.)
Szép Tündérország támad föl szívemben
Az adventi koszorú
Ilyenkor decemberben.
J. H. Wichern, az evangélikus szeretetszolgálat megindítója készítette 1839-ben HamburgA szeretetnek csillagára nézek,
ban az első adventi koszorút. Az általa alapított otthonban, ahol veszélyeztetett fiatalokat
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
gondozott, az imateremben egy kocsikerék nagyságú, fából készült koszorút akasztott fel,
amelyen 23 gyertyát helyezett el: négy fehéret a vasárnapoknak, s köztük 19 kicsi piros
ilyenkor decemberben – írja Juhász Gyula.
gyertyát a hétköznapoknak. A következő évben ugyanezt a koszorút fenyőágakkal díszítették.
Igen advent van, s mi is újra a „szeretetnek Csillagára” nézhetünk. Az advent (adventus Domi- Azóta sok helyen, így hazánkban is elterjedt az adventi koszorúk készítésének szokása.
ni = az Úr eljövetel) Karácsony előkészületi időszaka.
Gondolatok az adventi időről

A világ Világosságára mutat, és a hozzánk alászálló mennyei Király eljöttére, az inkarnációra:
az ige testté lételének csodálatos kegyelmi tényére irányítja figyelmünket.
Az adventi várakozásban már itt van valami a karácsonyi örömből, szelíd fénye bevilágít
egyre sötétülő napjainkba.
Három advent:
A keresztyén egyházak tanítása Jézus hármas eljöveteléről emlékezik meg adventben.
A történelmi eljövetel: a bűnbeesett emberiség ígéretet kapott egy találkozásra, amikor Isten
keres meg minket, és szeretetben közeledik hozzánk. Az Ószövetség népének várakozása,
Isten ígérete Krisztus első eljövetelében, születésében beteljesedett.
A kegyelmi eljövetel: a hívő ember az igében és a sákramentumokban Krisztus állandó
eljövetelét éli át.
Az utolsó eljövetel: a Bibliai tanítása szerint Krisztus az idők végén újra visszajön, hogy
ítéletet tartson. Ennek megfelelően alakult ki az egyházban az adventi idő tartalma: advent a
várakozás és a bűnbánat ideje. A várakozásban az öröm forrása, hogy Jézus jövetele, születése
már egészen közel van hozzánk. Az előkészületi idő ugyanakkor a bűnbánatot és a komolyságot is magában foglalja. Jézus eljövetelére, a vele való találkozásra a bűnbánat készít fel.
Az advent jelképei:
A fény
Ézsaiás próféta így jövendöl a Messiás eljöveteléről: „A nép, amely sötétségben jár, nagy
világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézsaiás 9,1.)
Az adventi idő a felkelő napra, a világ Világosságára mutat, ezért advent legfontosabb jelképe
a fény. Jézus érkezése a fény érkezése.
Egyetlen kicsi gyertyát gyújtunk a sötétben, aztán kettőt, hármat, majd négyet, végül a karácsonyfa gyertyái mindent betöltenek fénnyel és megvilágítják a jászolban fekvő „Gyermeket”.

A csillag
A csillag mint sötétben világító fényforrás szerepel advent jelképei között. Emlékeztet az ősi
próféciára: „Csillag jön fel Jákobból…” (4Móz 24,17.) Ezt a jövendölést teljesíti be Jézus, Aki
ezt mondja magáról: „Én vagyok a fényes hajnalcsillag.” (Jelenések 22,16.)
Adventi házikó
Vannak családok, ahol még él az a szokás, hogy advent első napján felállítják adventi házikót.
Ez egy keménypapírból készült színes házikó, amelynek annyi ablaka van, ahány napja
adventnek.
Advent első napján kinyitják az első ablakot. Az ablakokban színes, átlátszó papíron bibliai
mondás olvasható, mely az aznapra szóló üzenet, és amit meg is tanulnak a gyerekek. Másnap
a következő ablakot is kinyitják, s így tovább sorban, míg el nem érkezik karácsony este, amikor a kapu kinyílik, és megjelenik a jászolban a Gyermek.
Áldjon meg mindannyiunkat ebben az adventi időben úgy, a mi Urunk, hogy Juhász Gyulával
együtt tudjuk folytatni a már idézett verset:
…hiszik újra égi szeretetne,
ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
hallok, szomorúan nézek.
A kis Jézuska itt van a közelben,
legyünk hát jobban s higgyünk rendületlen
s ne csak így decemberben.

Molnár Csilla református lelkész

EGYHÁZI HÍR

SPORT HÍR

Római katolikus hírek

Súlyemelés

Advent (ádvent, úrjövet) a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig
számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig
(január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent szó
jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz:
„az Úr eljövetele”. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.
A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és
összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Ma az adventi koszorú gyertyáinak színe egy
rózsaszín kivételével lila, a bűnbánat és a megtérés jelképe.
A rózsaszín gyertya pedig a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt jelenti, az öröm színe a fehér,
de ha ez lilával keveredik, akkor rózsaszín lesz belőle. A világító gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
December 11-én du. 3-tól Ficsor Márton és Erika 24 éve szentségi házasságban élő Házas hétvégés
mozgalom párja fog templomunk közösségi termében előadást és utána kötetlen beszélgetést tartani
Házasságban élni jó! Címmel. A programra házaspárokat, vagy arra készülő fiatal párokat várunk.

V. Juhász Sándor Országos Súlyemelő emlékverseny, Biharnagybajom.
Éremtáblázat:
1.Téglás HAJDU Ipari VSE – 10 aranyérem
2. Biharnagybajom SE – 7 aranyérem
Csapatbajnokság:
1. Biharnagybajom SE
2. Téglás HAJDU Ipari VSE
3. Gázláng SE
Téglás HAJDU Ipari VSE Győztesek:
Fiú:

Serdülő:

40 kg I. hely – Kiss Zsolt

45 kg I. hely – Gömöri Dávid

45 kg I. hely – Pető Norbert

50 kg I. hely – Koncz László

50 kg I. hely – Szabó Gábor

56 kg I. hely – Brázda Rudolf

56 kg I. hely – Dudás Kristóf

62 kg I. hely – Barakonyi József

Ifjúsági:

Junior:

85 kg I. hely – Pánik Tamás

105 kg I. hely – Kiss Zoltán

Korosztály legeredményesebb versenyzői:

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

Juhász Imre plébános

Fiú: Pető Gergő

Ifjúsági: Pánik Tamás

Junior: Kiss Zoltán

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Köszöntés
Fodor Pál, született téglási lakos
70. születésnapját 2011.11.26-án ünnepelte népes családi
körben. Ezúton is kíván neki további jó egészséget
és boldog életet családja és barátai.

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

Megkezdtem gépjárművek műszaki vizsgáztatását és eredetiségvizsgálatát helyben,

Több munka-álláson, gyors, pontos munka

Téglás, Kossuth u. 18. alatt.

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

Tanfolyam kezdése: 2011.12.06. 17 óra

Utolsó lehetőség áremelés előtt!!!

Érdeklődni:
Szabó Zsolt

Asztalitenisz partnereket keresek.
Francia nyelv oktatás/ fordítását vállalom alacsony áron.
Matematika oktatás bármilyen korosztályban,
egyszerre maximum 3 fő. Összesen: 1200Ft/60 perc
Érdeklődni: egikarinti@indamail.hu

Telefon:
20/986-9902

30/725-8130

Tégláson a Mol
kúttal szemben a
2
4-es főúton 10 000 m - 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

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik

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

Készítő: Horváth István

Vízszintes: 1. A rejtvény címében szereplő zeneszerző (1810-1893). 8. Romain Rolland (1866-1944), francia regény- és drámaíró 1942-ben
megjelent regénye. 9. Erzsébet, vagy Zsófia becézése. 10. Hajó, angolul. 12. Poggyász. 17. Pápai hármas korona.
19. Római katolikus, röv. 20. Az ő szövegkönyveire komponálta a vízsz. 1. alatti zeneszerzőnk három operáját is. 22. Keleti táblás játék.
23. A kobalt vegyjele. 25. Magyarország második legnagyobb folyója. 27. Időszámítás előtti, röv. 28. Faragatlan, bumfordi.
33. A vízsz. 1. alatti zeneszerző első, 1840. augusztus 8-án bemutatott operája.
Függőleges: 1. Időt, pénzt, energiát, stb. pocsékol. 2. Sportegyesület. 3. Szóösszetételek előtagjaként a vele összetett fogalom külső voltát
jelöli. 4. Bensőséges érzelmekben gazdag. 5. A rádium vegyjele. 6. Ez a „fa” ékszer. 7. Cso-...-szán; Puccini Pillangókisasszony című
operájának női főszereplője. 11. A vízsz. 1. alatti zeneszerző 1861. január 6-án bemutatott operája Katona József azonos című drámája
alapján. 12. USA-beli színésznő, első Oscar-díját 1979-ben kapta a Kramer kontra Kramer című filmben nyújtott alakításáért.
13. Ezzel a művével járult hozzá nemzeti identitásunk megőrzéséhez. 14. Etiópia fővárosa, az Afrikai Unió székhelye. 15. … avion;
légipostával. 16. Szabatosan, határozottan, idegen szóval. 18. Indiai uralkodó volt a Krisztus előtti harmadik évszázadban, államvallássá tette a
buddhizmust, de a többi vallást is megengedte országában. 21. Korszak, történelmi kor. 24. Sírós babát nyugtatgat. 26. Igavonó állat.
28. Nem férhet hozzá kétség, biztos. 29. Melyik helyre? 30. Valamely erődítmény legrégebbi része. 31. Hengeres testű, tüskés szárnyú apró
halfaj. 32. Divatos köszönés a fiatalok körében.
A beillesztendő szavak, szócsoportok ábécésorrendben:
BENOID, BI, CBI, ENCIKE, ETN, EZZILO, ÉS ÍGY TOVÁBB, FUIT, GCT, GO, LÁRUS, MD, NASZ, REA, SAIGONI, SS, TUROVCE,
TYR, VAUTRIN, ZA, ZAPP

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.

20% kedvezménnyel kaphatók üzletünkben
Gobelin képek
Virághagymák
Krómozott fürdőszoba felszerelések
Tányérok, tányérkészletek
Üvegvázák
Kerámia kaspók
Kerámia vázák
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

PIZZA és ebédszállítás

A megfejtést a világos szürke sor tartalmazza.

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma

Különleges kedvezmények várják Önt a Membrán Üzletházban

PIAC ÉTELBÁR

NEMZETI IDENTITÁSUNK XIX. SZÁZADI, ZENESZERZŐ MEGALAPOZÓJÁRA EMLÉKEZZÜNK!!
NEOLOGIZMA REJTVÉNY

Megkezdett tanfolyamon óradíjat NEM emelünk.
Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

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: Istenes Andrásné (Pozsár Gy. u. 20.)
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

