TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2011. 49.hét 37. szám

Meghívó

Köszönjük!
Nemrégiben az Önök segítségét kértük a
Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Raiffeisen Bank Zrt közös szervezésű,
„Raiffeisen Mindenki ebédel 2011”
elnevezésű pályázat kapcsán, hogy szavazataikkal támogassák településünket.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatok nem
voltak hiábavalók, Téglás a nyertes pályázók közé került.
A pályázatnak köszönhetően városunkban 15 hátrányos
helyzetű gyerek 6 havi ellátására nyílik lehetőségünk.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki
szavazatával támogatta településünket.
Köszönjük!

A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ szeretettel
hívja Önt és kedves hozzátartozóját 2010. december 12-én 17 órára a Városi Moziba

Karácsony-váró Teadélutánra.
Ünnepi köszöntőt mond: CZIBERE BÉLA polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
- az Ezüst-Alkony Népdalkör
- a Bárczay Anna Városi Óvoda Csicsergő csoportja
- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói

Városi Könyvtár Ünnepi nyitva tartása
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy ünnepi nyitva tartásunk a következőképpen alakul:
2011. dec. 23. (péntek):
de. 9.00 - 11.00
du. ZÁRVA
2011. dec. 27. (kedd):
de. ZÁRVA
du. 13.00-17.00
2011. dec. 28-29. (szerda, csütörtök): de. 9.00-12.00
du. 13.00-17.00
2011. dec. 30. (péntek):
de. 9.00-11.00
du. ZÁRVA
„… karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
(Márai Sándor)
Minden kedves látogatónknak szeretetben gazdag, boldog ünnepeket kívánunk!

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Értesítés éleslövészetről

TANSZAKI HANGVERSENY

Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőrségi
lőtéren 2011. december 13-án éleslövészet kerül végrehajtásra.
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.

2011. november 29-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
zenetanszakos tanulóinak hangversenyét hallhatta és csodálhatta meg a Fényes utcai iskola auláját
megtöltő szép számú hallgatóság, melyet a fellépő tanulók szülei, nagyszülei és rokonsága alkotott.
A hangversenyen először szereplő művészpalánták a lámpaláz és drukk leküzdése ellen hol közösen
(furulyakórus),

hol

a

tanárral,

zongorásoknál

négykezessel

mutatkoztak be, a tehetségesebbek önállóan szerepeltek. A több éve

Elprédált elit

tanuló diákok szebbnél-szebb, a zeneirodalom gyöngyszemeiből

Hogyan vélekednek a történelmi Magyarország
arisztokratáinak ma élő leszármazottai elődeik
bűneiről vagy éppen sikereiről? Hogyan járulhatna
hozzá az arisztokrácia az ország építéséhez?
Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ
Adonyi Sztancs János író Elprédált elit című
könyvében, melynek bemutatóját november 30-án
tartották a Helytörténeti kiállító teremben. A könyvbemutató nekünk téglásiaknak,
azért is volt érdekes, mert az író megszólaltatta
könyvében településünk egyik meghatározó családjának, a Degenfeld családnak ma élő leszármazottját, Gróf Degenfeld-Schonburg Sándort is.
A beszélgetést városunkba gyakran visszatérő Erdei
Sándor újságíró vezette.

válogatott darabok előadásával nyújtottak örömteli muzsikálást.
A hangversenyt a három felkészítő tanár – Sopronyi Éva (zongora),
Hotzi Péter (furulya-fuvola) és

Varga Miklós (hegedű) közös

műsora zárta.
Varga Miklós zenei munkaközösség-vezető

HAJDU ZRT. KUPA
Országos kiemelt súlyemelő verseny

2011.

november

23-án

nyílt

meg

Szatmárnémetiben

Verseny ideje:
2011. december 17. (szombat)
Verseny helye:
Téglás Sportcsarnok, Iskola út 2.
Verseny rendezője: Téglás HAJDU Ipari VSE
Verseny fővédnöke: Novotni István HAJDU ZRT. Vezérigazgatója
Program:
Területi Minősítő Verseny
Fiú, leány, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt
Verseny: fiú, leány 8,30 óra
Férfi, női összes korcsoport: 9,00 óra

tanszakos

HAJDU ZRT Kupa Országos Kiemelt Súlyemelő Verseny
Férfi és Női Serdülő, Ifjúsági, Junior, Felnőtt
Ünnepélyes megnyitó: 11,00 óra Czibere Béla polgármester
Verseny:
11,15 óra
Megjegyzés: A program a nevezésektől függően változhat.

tónő, Kovácsné Lőrincz Judit, Sopronyi Éva és Varga Miklós művésztanárok.

tanulóink,

Művészeti

Iskola

69.kg, II.hely: Törő András 250,86 pont - Téglás HAJDU Ipari VSE

képzőművészeti

testvériskolánk,
tanszakos

tanulóinak

a

grafika

Szatmárnémeti

közös

kiállítása

a

Szatmár Megyei Tanács Galériájában. Városunkat népes küldöttség képviselte, melynek
tagjai

voltak:

Czibere

Béla

Polgármester,

Vatai

Imréné

Címzetes

Főjegyző, Szentpéteriné Zeller Edit Vezető Főtanácsos, Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgaKüldöttségünket fogadták a megyeközpont intézményeinek vezetői. Az ünnepélyes
megnyitón felléptek Czéh Petra, Czéh Hanna és Fekete Teodóra zongora tanszakos
növendékeink.

2011. november 25-26.-án Oroszlányban megrendezet Utánpótlás Magyar
Bajnokságon a Hajdu-Bihar megye súlyemelői kitettek magukért. A Téglás HAJDU
Ipari VSE vitte a prímet, élen Antal Sándorral, aki Magyar bajnokságot nyert.
Eredmények:
Junior: 62.kg, I. hely: Antal Sándor 266,39 pont - Téglás HAJDU Ipari VSE

valamint

a

EGYHÁZI HÍREK
Római katolikus hírek
A Magyar Katolikus Egyház ebben az esztendőben a Családok Évét tartja. Ennek szellemében országszerte nagyon sok programot szerveztek helyi és egyházmegyei szinten. Konferenciák, zarándoklatok, táborok, előadássorozatok,
színművek, rajz és fotópályázatok szolgálták a család szerepének és társadalmi
fontosságának az elmélyítését.
A téglási egyházközségben mi is szeretnénk felkínálni azt a lehetőséget, hogy az
itt házasságban élő családjainkon túl a más felekezethez tartozó házaspárok is
megerősödjenek az Istentől kapott hivatásukban.
2011. december 11-én vasárnap délután 3 órától "Házasságban élni jó!" címmel
tart előadást Ficsor Márton és felesége Erika, akik több gyermekes szülők és 24
éve élnek a házasság szent kötelékében. Szerencsi vendégeink tanúságtétele után
lehetőség lesz saját tapasztalataink, örömeink és nehézségeink megosztására is.
"Újuljatok meg lélekben"- mondja szent Pál apostol. Úgy gondolom ez az
adventi vasárnap délutáni találkozás jó lehetőséget kínál minden résztvevőnek a
karácsony előtti lelki ráhangolódásra.
Ezért szeretettel várjuk mindazokat, akik házasságban élnek településünkön és
azokat a fiatal párokat is, akik komoly szándékkal készülnek a házasságra.
Vasárnap 9,30-kor kezdődik a szentmise. Dec. 15-én csütörtökön este 5-től
szentmise, utána Taize-i imaóra, közben a karácsonyi szentgyónás elvégzésére
lesz lehetőség.
Juhász Imre plébános

2011 Adventjének 4. vasárnapján,
december 18-án délután 3 órai kezdettel a
Református Templomban
„BETLEHEMBE KÉNE MENNI” címmel
ökumenikus, karácsonyváró műsoros délutánt
rendezünk, melyre szeretettel meghívjuk
Városunk minden Polgárát!
a szervező Református Gyülekezet
Műsorunkban közreműködnek:
Zenész és népdalénekes fiatalok
(Vajas Emőke, Szabó Szabolcs,
Bóka Zsombor és mások is)
Tiba Zsolt szatmárcsekei ref. lelkész
A görög és római katolikus, és református
egyházközség lelkipásztorai, hittanosok

Karácsonyi Lelkigyakorlat
Karácsonyi készületünk közepette fontos teendőnk
lelkileg is ráhangolódni az Isten Fiú születésének megünneplésére. Az ünnep közepe nem a karácsonyfa, még
csak nem is az ajándékozás, hanem a betlehemi
barlangban megjelenő Jézus Krisztus. Az Ő megérkezésének

méltó

fogadásához

készít

fel

egyházunk

mindnyájukat a KARÁCSONYI LELKIGYAKORLAT
által,december 17-én szombaton délután 4 órakor,
mely jó alkalom lelkünk megtisztítására a szentgyónás
szentségének elvégzésével, a szentbeszéd segítségével

A belépés díjtalan!

pedig gondolatainkat még inkább Isten felé terelhetjük.

Mindenkinek szerény karácsonyi meglepetéssel kedveskedünk.
A perselybe tett adományaikkal hozzájárulhatnak a
református templom felújításához. Terveink
megvalósításához kérjük Istenünk megsegítő
kegyelmét.
Molnár Csilla

Lelkigyakorlatunkat, felkészülésünket Virág László
újfehértói káplán atya vezeti. Mindenkit szeretettel
várunk.
Urgyán Antal görög katolikus parókus

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Nézzen Tv-t Ön is akár ingyen!

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

Válasszon az ALAP vagy a CSALÁDI
csomagajánlataink közül
a Karácsonyi Akció keretein belül!

* 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.
Érdeklődni:

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.

Szabó Zsolt
Asztalitenisz partnereket keresek.

Telefon:

Francia nyelv oktatás/ fordítását vállalom alacsony áron.

20/986-9902

Matematika oktatás bármilyen korosztályban,
egyszerre maximum 3 fő. Összesen: 1200Ft/60 perc
Érdeklődni: egikarinti@indamail.hu

30/725-8130

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik
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

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

A beillesztendő szavak, szócsoportok ábécésorrendben: AK, AS, ATB, ÁNYA, CJA, ENTZ, KÁDAS, LL, LNA, LOÓ, MALM, MÁL, MBC,
OM, SILAS, SMALL, SS, TASS, TEE, TKÖ, VADIM, VIK, ZF

Készítő: Horváth István

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: szerda 12 óra
Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

PIZZA és ebédszállítás

Vízszintes: 2. Magyar filozófus (Állami Díjas), költő, esszéíró, egyetemi tanár, (Budapest, 1927. május 23. – Budapest, 1993. május 1.)
9. Mindenre kiterjedő vonatkoztatás, generalizáció. 11. Hosszú ideig szolgasorsra kényszerítő. 13. Piszok, szutyok. 14. Erőszakkal elvesz. 15.
Mely dolgot? 17. Magyar Államvasutak, röv. 18. A tantál vegyjele. 19. Hódolat, mély szeretet. 22. Csattanóval végződő történet. 24. Eléje hajító. 26. Déligyümölcs. 27. Halkonzerv fajta. 32. Egészen a földig csüng. 35. „Az élet, mint ismeretlen ...”; vízszintes 2. alatti filozófus halála
után két évvel megjelent könyve. 37. A Margit-sziget Szent Margit (IV. Béla király lánya) halálát megelőző neve. 38. Tagjainak sorából kizár.
Függőleges: 1. A vízszintes 2. alatti filozófus fő műve, amely 1983-ban jelent meg (lebilincselően érdekes alkotás a filozófia kategóriában
(a rejtvény szerzőjének szubjektív véleménye)) 3. 1949. április 4-én Washingtonban alapított katonai tömb. Keleti válaszaként 1955. május 14-én
alakult meg a Varsói Szerződés, amely 1991. április 1-jén szűnt meg. 4. A Klára női név idegen változata. 5. Az egyik legsikeresebb magyar
labdarúgó, a válogatottban egy mérkőzésen elért gólcsúcsot ma is ő tartja, ugyanis 1937-ben a Csehszlovákia elleni találkozón (8:3) 7 gólt rúgott a
világhírű kapus, Plánicka hálójába (György). 6. Az Élet és Irodalom című folyóirat „rövidítése”. 7. Magja is, héja is van, mégsem gyümölcs. 8.
Asztalokat, székeket, bútorokat, stb. előállító iparos. 10. Európában csak 1989-ben elterjedt, dél-amerikai eredetű tánc, amely azonban fülbemászó
zenéjével és érzéki ritmusával nagyon gyorsan népszerűvé vált. 11. Munkácsy Mihály „inasa” teszi. 16. Nincs sok pénze. 17. A Tokaj-hegyaljai
borvidék egyik központja, idevalósi a „honpolgár”. 20. „... Masa mosodája”; a 2011. augusztus 5-én elhunyt Varga Katalin, író, költő egyik, gyermekeknek szóló könyve. 21. Pl. a mozdony hátramenetben halad. 23. Viswanathan …; indiai sakknagymester, a 2010-es év világbajnoka. 25.
Nem várt, kellemetlen kimenetelű esemény. 28. Pl. irodalmi alkotás létrehozója. 29. Fiatal nő. 30. Bálvány. 31. Folytonossági hiány. 32. A
széltől szállított porból leülepedett sárgás kőzet. 33. Hajdan volt. 34. Muhammad …; USA-beli legendás ökölvívó. 36. A világháló rövid neve.

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

20% kedvezménnyel kaphatók üzletünkben
Gobelin képek
Virághagymák
Krómozott fürdőszoba felszerelések
Tányérok, tányérkészletek
Üvegvázák
Kerámia kaspók
Kerámia vázák

PIAC ÉTELBÁR

EGY HUSZADIK SZÁZADI NAGY MAGYAR FILOZÓFUSRÓL

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma

Különleges kedvezmények várják Önt a Membrán Üzletházban

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: Makrai Andrea ( Petőfi u. 54.)
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

