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Magyar Kultúra napja
A festészet, a szó és az ének találkozása. Valahogy így lehetetne jellemezni a magyar kultúra napja tiszteletére rendezett városi ünnepséget, melyet január 20-án a Városi Könyvtárban
tartottak. Czibere Béla polgármester köszöntőjében a kultúra napja kialakulásáról beszélt.
„Amelyik nemzet nem becsüli saját értékeit, az nem várhatja el, hogy más nemzetek
becsüljék őt.”- fogalmazott a polgármester.
Az ünnepség keretében a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozóinak
megköszönték az eddigi munkájukat. Pazonyi Lászlóné óvodapedagógus részére közel
40 éves óvodapedagógusi munkáját megköszönve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által
adományozott Arany Katedra Emlékplakett elismerést adtak át. Az ünnepség további részében könyvbemutatóval
egybekötött kiállítás megnyitó következett.
Erdei Sándor újságíró Boldog kiáltozás című könyveit mutatta be az érdeklődőknek. A könyv illusztrálója Kádár
Nagy Lajos festőművész alkotásai díszítik a Városi Könyvtár termét a következő hetekben.
Erdei Sándor új könyvéből és régebbi költeményeiből hallhattunk versösszeállítást. A költő verseit népdalok
zsoltárok dallamára átírva Jőrös Andrea kárpátaljai énekművész énekelte el a közönségnek.
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Köszönet a Támogatóinknak!

GARÁZS KIADÓ !

A
„Téglási Óvodás Gyermekekért” Alapítvány
(adószám: 18555206-1-09) ezúton fejezi ki köszönetét
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
részünkre felajánlották.
2011.évben óvodai fektetőket vásároltunk, így már
minden csoportunkban korszerű fektetők vannak.
Támogatásaikat a téglási óvodás gyermekek nevében
tisztelettel köszöni a „Téglási Óvodás Gyermekekért”
Alapítvány Kuratóriuma.

A Városellátó Szervezet határozatlan időre bérbe adja az alábbi,
Téglás Városi Önkormányzat tulajdonát képező garázst:
Címe: Kossuth u. 35.
Helye: kmb. iroda alatt

Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy
a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2012. február
01-02-án, valamint 16-án éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a vadásztársaság tagjait, 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.

A téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2012. február 11-én (szombaton) 19 órától
Jótékonysági Bált rendez
a Fényes utcai iskola tornacsarnokában, melyre
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját.
A belépőjegy ára:
felnőtteknek:
3.000.- Ft
gyerekeknek 18 éves korig:
2.000.- Ft
A belépőjegy megvásárolható 2012. január 23-tól
iskolánk Úttörő utcai épületében, a titkárságon.
TÁMOGATÓJEGY VÁSÁRLÁSÁRA IS VAN LEHETŐSÉG.
A támogatójegy ára: 1.000.- Ft, melyet szintén az
Úttörő utcai iskolában lehet megvásárolni.
A műs or ban gy e r me kpr od ukc i ó kat l át hatnak, val ami nt a s z ül ők é s pe dag óg us ok
me g l e pet é s műs or át t e ki nt he ti k me g .
A zenét Báder Tibor szolgáltatja.

BÜFÉ

TOMBOLA

AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE

Érdeklődni lehet Lakatos Péter intézményvezetőnél a
Liget u. 1. szám alatt, vagy a 20/454-1153 telefonszámon.

A Téglás Városi Könyvtár 2011 végén sikeresen bekapcsolódott az
országos (könyvtárakat segítő) Márai-program megvalósításába.
Az együttműködést siker koronázta. Az elnyert támogatás
mértéke: 220 db dokumentum 540.345,-Ft értékben
Köszönet
Varga Istvánné Klárika 1985-től látta a
szakszervezeti titkári feladatokat. Érdekképviseleti munkáját elkötelezettséggel és lelkiismeretesen látta el. Bekapcsolódott a megyei
szakszervezeti bizottság munkájába is, de az
országos választmányba is beválasztották.
Szeretnénk megköszönni több mint két évtizedes társadalmi munkáját, kívánunk neki jó
egészséget és aktív, boldog nyugdíjas éveket.
A Polgármesteri Hivatal szakszervezeti tagsága

REKLÁM
1GB RAM, 80GB winchester, Socket 775 Core
Celeron processzor, a legmodernebb
alkatrészekkel bővíthető alaplap
CSAK 19 990 Ft-ért

I. osztályú, kitűnő állapotban,
karc és pixelhiba mentes
15 000 Ft-ért
Minden használt termék 6 hónap garanciával!

Egyéb számítástechnikai termékek széles
választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Elérhetőség:
Tel: 52/583-035
Téglás, Malom u. 2/a
Nyitva tartás: 9-18 óra

Szakszervezeti beszámoló és választói taggyűlés

Ahol az elegancia lakik

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezetének helyi, Polgármesteri Hivatali Szakszervezeti Bizottsága új
tagokat választott a bizottsága élére. A Bizottság taggyűlését 2012. január 24-én
tartotta a Városháza Tanácstermében.
Az ülésen beszámolót hallhattunk Varga Istvánné
SzB titkártól a 2007 óta történt eseményekről, mind
országos, mind pedig helyi szinten. A részletes
beszámoló kitért a közigazgatás helyzetére, a 2009 óta
tartó még mélyebb válságra, az átszervezésekre,
adószabályok változására is. Településünket a nagy
mértékű országos leépítések nem érintették, köszönhető ez a folyamatos, tudatos létszámgazdálkodásnak.
A tárgyi feltételek viszont nem változtak, néhány iroda
ma is túlzsúfolt. László Antalné a 4 év gazdálkodásáról
számolt be.
A szakszervezet feladata továbbra is a dolgozók érdekeinek képviselése marad.
Ahogy eddig tették, a tagdíjakból a jövőben is továbbképzéseken szeretnének
részt venni, rendezvényeket szervezni.
Szakszervezeti Bizottsági tagokat 4 évente, szavazással kell választani.
Ettől az évtől kezdve a bizottság elnöke Tóthné Huszár Anikó, titkára Tömöri
Enikő, gazdasági vezetője Sándorné Tóth Beáta, kultúrfelelőse Felföldi Jánosné,
valamint munkavédelmi felelőse Jaksi Judit lett.

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

EGYHÁZI HÍR

REKLÁM

Római katolikus hírek
Az elmúlt héten ünnepeltük Árpád-házi Szent Margitot
IV. Béla király és felesége, Laszkarisz Mária, bizánci hercegnő, szorongatott helyzetükben,
hogy megmeneküljenek a tatárok elől, és megmentsék Magyarországot, születendő gyermeküket Istennek ajánlották. Ez a gyermek volt Margit. A felajánlás valóban eredményes volt, mert
a tatárok, amilyen hirtelen törtek be és pusztították végig az országot, olyan hamar ki is takarodtak. A szülők teljesítették fogadalmukat. Amikor Margit három éves lett, Veszprémbe, a
domonkos nővérekhez adták. Később, Béla király, lányának és a domonkos nővéreknek, új
kolostort építtetett Buda közelében, a Nyulak- szigetén (a mai Margit-szigeten).
Hogy Margit nem akarata ellenére feláldozott lény, aki mások által rákényszerített életet élt, jól bizonyítja, hogy atyja
később, politikai érdekből, hajlamos lett volna megszegni fogadalmát, és többször is férjhez akarta adni Margitot, de ő
három házassági ajánlatot is visszautasított, a menny és a föld Királyát vallva jegyesének. Tudatosan vállalta, hogy
országáért, népéért áldozat legyen. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe lett. A legalacsonyabb rendű
munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte.
1271 január 18-án halt meg. Hazánk szentjeinek közbenjárását kérni napjainkban is aktuális.
Vasárnap délelőtt 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise.
Juhász Imre plébános

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban

Függöny, sötétítő 20%-os
Köntös, hálóing, pizsama 50%-os
Kerékpárok 20% -os
kedvezménnyel kaphatók üzletünkben

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata helyben,

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Téglás, Kossuth u. 18. alatt.
Érdeklődni:
Szabó Zsolt
Telefon:
20/986-9902

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
Több munka-álláson, gyors,
pontos munka

A téglási Membrán Üzletházba műszaki végzettségű, szakmai
gyakorlattal rendelkező férfi eladót keresünk!

Fűtsön olcsóbban és környezetét kímélve
BIO FABRIKETTEL!
Kapható: Hajdúhadház, Kossuth u.
AVIA Töltőállomás
50Ft/ kg, kiszerelés:10 kg

PIZZA és ebédszállítás
Rendelés felvétel:
06-52/277-437,
06-30/336-03-93
Weboldalunk: www.gasztrobar.hu

Tulajdonságai:
Faipari melléktermékből (fűrészpor) készült magas
nyomással, kötőanyag nélkül, préselve

Rendezvényszervezés, party szerviz

Magas fűtőértéke 18,7 MJ/kg
Nedvességtartalma kicsi, kb. 7-8%, ezért nagyon jó
hatásfokkal ég, nem károsítja a kéményt és fűtőberendezést.

Matematika korrepetálást és vizsgára felkészítést vállalok.

Hamutartalma rendkívül kicsi, 1-2%,
ami növényi tápanyagként kiskertekben
hasznosítható

EGY ÜDÍTŐ SZÍNFOLT A MAGYAR BABAZENEI ÉLETBEN

Készítő: Horváth István

Vízszintes 24: a babazenekar neve
Függőleges 1: a szóban forgó zenekar egyik műve, egy audiovizuális mesesorozat

Vízszintes: 1. Csecsemők számára készített ruhák, pelenkák, stb. összessége. 8. Etiópiai régió. 9. Például az, hogy: „az életben mindenért fizetni kell”. 10. Közép-afrikai ország, átmegy rajta az Egyenlítő. 11. Nobel-díjas magyar vegyész, Rutherfordtól kapta a témát, ami a díjhoz vezette őt (György). 12. … Mirren; angol színésznő, ő alakította a „rászabott királynőt”.
14. Francia világbajnok (1998) focista fonetikusan kiejtett neve, nevének jelentése magyarul: „az ökör”. 15. Esik szét.
19. Színpadi szende (nőalak). 20. Asztúria és az almabor fővárosa Spanyolországban. 21. Debreceni könyveléstechnikai Kft.
22. Marian …; a Veszprém tragikus sorsú egykori kézilabdázója. 23. Japán eredetű küzdősport, jelentése: „üres kéz”.

Érdeklődni: Horváth István, okleveles matematikus
egikarinti@indamail.hu
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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: kedd 16 óra
Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.

Megfejtő neve: …………………………………………………….. …………………………………………….
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Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………….
Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….
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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 10:00-ig.
Előző heti megfejtő: Szabó József (Alkotmány u. 33.)
A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u. 2/a alatti irodában.
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Függőleges: 2. A tequila legfőbb alkotórésze. 3. Tudatosan „rabol ki pénzügyileg”. 4. A magyar nyelvben először a XV.
században használták. 5. Az 1968-as téli olimpia helyszíne. 6. Folyamat, amely „a halálig tart”. 13. A humanizmus „angol
megfelelője”. 16. Betegség, 1938-ban diagnosztizálták először Amerikában (OZAEMA). 17. Schumi is „itt” kezdte.
18. Divat magazin.
A változtatás nélkül beírandó szavak:
AMAZ, BABE, EINE, EL, EMEL, EN, HALI, HET, HMEL, HTML, IDAE, INGE, INGÓ, IRAT, IVÓ, KEN, KI,
KILŐ, LENG, LORD, LTE, NAÜ, NINA, OÉ, OHAT, RŐT, SZU, YES, YVES, VOL, ZOM.
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06- 30/725-8130
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