TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2012. 10.hét 10.szám

Polgármesteri tájékoztató
Lebontják a Pozsár Gyula utcai iskolát

Sokáig gondolkodtunk, hogyan lehetne megmenteni,
esetleg felújítani az épületet, de végül a bontás mellett
A vállalkozóval megkötött szerződés értelmében megkezdődhetnek a bon- kellett döntenünk.
tási munkálatok a Pozsár Gyula utcai iskola épületén. Mint Önök is jól tudják, A lebontott épület helyére egy új, igényesen kialakított
az Úttörő utcai iskola felépítésével, 2007 óta a régi iskolaépület üresen és ki- városközpontot szeretnénk létrehozni.
használatlanul áll.
A bontási munkákat a tetővel kezdik, az épület teljes
Már az új iskolaépület megépítése előtt is rossz állapotban volt a közel 100
lebontása, valamint a törmelék elszállítása több hónapig is
éves épület. Rengeteget kellett költeni az állagmegóvásra és a használhatóság
eltart majd.
biztosítására. Az épület üzemeltetése gazdaságtalan volt, a mai kor
Arra kérünk mindenkit, hogy az épület
igényeit nem tudta kielégíteni. Mivel a régi iskola falai vályogból készültek, a
köré felállított kerítésen belülre senki ne
víz-szigetelés károsodása és nem megfelelő állapota
nagyban hozzájárult a teherhordó falak rohamos
menjen, hiszen fokozottan élet-, és
romlásához illetve az épület salétromosodásához és
balesetveszélyes az épület!!!
vizesedéséhez.
Köztudott, hogy a vályogépületek a legkevésbé bírják a
A munkák során fellépő kellemetlenségekért elnézésüket és türelmüket kérjük.
vizet, mivel az elvizesedett fal megfagy, majd kiolvad és
Czibere Béla polgármester
ez visszafordíthatatlan szerkezeti károkat okoz.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Meghívó
Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és kedves családját az 1848. március 15-ei forradalom
164. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre 2012. március 15-én (csütörtökön).
Program:
10.30 órakor
Koszorúzás a református templomkertben lévő kopjafánál
Igét mondanak településünk történelmi egyházainak vezetői
11.00 órától
Városi ünnepség a Moziban
Ünnepi beszédet mond: Czibere Béla polgármester
A műsorban közreműködnek:
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói

Értesítés éleslövészetről

ÉRTESÍTÉS

Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy
a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2012. március 12-13-20-21-22-26-27-28-29-30-án
éleslövészet kerül végrehajtásra.

Értesítjük Téglás Város tisztelt lakosságát és a
jogi személyeket, hogy
2012. március 15-én (csütörtök) a
hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel
elmarad!
Helyette: 2012. március 17-én,
szombaton
történik a hulladékszállítás.
Kérjük a megszokott helyen és a fent
említett napokon helyezzék ki az
elszállítani kívánt hulladékot reggel 6 óráig!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

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.

Labdarúgás:
TÉGLÁS VSE-EBESI KKSE Labdarúgó Bajnoki mérkőzés
2012. március 11. (vasárnap) 14. 30 órakor
Belépő: 400 Ft. (felnőtt) 200 Ft (gyermek, nyugdíjas)

MEGHÍVÓ
A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
szeretettel hívja Önt és kedves családját, barátait
2012. március 23. (péntek) du. 17 órától
Kovács Zoltánné népi iparművész
„Törékeny szépség” című húsvéti tojás kiállítására
A tárlatot megnyitja:
Németi Katalin intézményvezető
A műsorban közreműködik:
Arany Zoltán, középkori duda, ének
Gál Márió, középkori csörgők, dobok
Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)

Tájékoztatás orvosok rendelési idejének változásáról
Dr. Tóth László rendelési ideje márc. 1-től:
Hétfő: 8.00-13.00
Kedd:
13.00-18.00
Szerda: 7.00-12.00
Csütörtök: 8.00-13.00
Péntek: 13.00-18.00
Dr. Barta Károly rendelési ideje márc.1-től:
Hétfő: 7.00-12.00
Kedd:
8.00-13.00
Szerda: 13.00-18.00
Csütörtök: 7.00-12.00
Péntek: 8.00-13.00
Dr. Silye Mihály rendelési ideje nem változik.

Nyílt hét az óvodában!
Előtte ifjúsági mérkőzés 12. 30 órakor
Minden sportbarátot szeretettel várunk!

Kézilabda: Téglás VSE– Mátészalka MTK
Városunk kézilabda csapata 2012.03.24-én 14 órától játssza első bajnoki mérkőzését a 2011/2012-es szezon tavaszi fordulójában.
A jelenlegi időjárási viszonyokhoz igazítva, a lányok az első mérkőzést az Újfehértói csarnokban játsszák Mátészalka csapata ellen.
A csapat gőzerővel készül a bajnokságra, szeretnének minél jobban teljesíteni. 2012. Március 18-án Kisvárdán részt vesznek egy
tornán, ahol felmérhetik tudásukat és remek alkalom lesz az erőviszonyok feltérképezésére is. Három olyan csapattal is
megküzdenek, akik a bajnokságban is ellenfeleik lesznek.
Súlyemelés: Az Év sportolója: Nagy László
A téglási súlyemelők bizonyultak a tavalyi esztendő legjobb csapatának a Hajdú-bihari Napló és a
Hajdú Online szavazói szerint, a Nagy László vezette gárda megismételte 2009-es teljesítményét.
-Óriási megtiszteltetésnek tartom ezt a díjat, amit két év után ismét sikerült begyűjtenünk – nyilatkozta
lapunknak a szakember.
-Különösen annak örülök, hogy a közönség értékelte a munkánkat, ezek szerint sikerült felhívni magunkra a figyelmet, ami egy
hozzánk hasonló kis egyesület életében nagy dolog. Az elmúlt évet tekintve kiemelném, hogy zsinórban tizennegyedik alkalommal
nyertük meg a megyei bajnokságot, ez azért nem kis eredmény. A több mint százharminc érem sem lehet a véletlen műve, amit a
srácok tavaly összegyűjtöttek, ebből közel nyolcvan medália a legfényesebb anyagból készült – ez büszkeséggel tölt el bennünket.
A magyar bajnoki címek mellett a nemzetközi utánpótlás mezőnyben is ott voltak az élbolyban a Téglás Hajdu Ipari VSE versenyzői.
Úgy vélem, kijelenthető, hogy a csapategység a legfőbb erényünk – fogalmazott Nagy László, aki beszámolt a most hétvégén rendezendő viadalról is.
-Szombaton csapatbajnokságnak ad otthont Téglás, amely egyben Dóró Antal Emlékverseny és a megyei bajnokság területi döntője is
lesz, de a viadal keretében rendezik meg a diákolimpia területi selejtezőjét is. Ott és a jövőbeni versenyeken is szeretnénk a tavalyihoz
hasonlóan, vagy még jobban szerepelni – nyilatkozta az edző.

Tisztelt Szülők!
A Bárczay Anna Városi Óvoda Nyílt napokat rendez
2012. március 19 és 23 között (hétfőtől-péntekig).
Szeretettel várjuk a kedves szülőket, hogy bepillantást nyerjenek gyermekeik óvodai csoportjának mindennapi életébe.
Nyitott óvodai napok az óvodában!
Tisztelt Anyukák, Apukák!
A Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. március 26-án(hétfőn)
és 27-én(kedden) Nyitott óvodai napokat tart.
Szeretettel meghívjuk a leendő kis óvodásainkat mindkét
napon 9,30 órától, hogy megismerkedhessenek az óvodánkkal
és az óvodai csoportokkal.
Mindenkit szeretettel várunk az óvodai kollektíva nevében:
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

Segélyek pótkifizetése: 2012.03.14. (szerda) 13.00-14.30
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy 2012.11.heti
száma az ünnepek miatt nem jelenik meg.

EGYHÁZI HÍR

REKLÁM

Római katolikus hírek
Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. A diktatúra éveiben a pártállam
semmibe vette az emberi jogokat, államosította a magántulajdont, akadályozta az egyházak működését, megtagadta a szabad véleménynyil-

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

vánítást, korlátozta a sajtószabadságot. A kommunizmus évtizedei alatt világszerte százmillióan vesztették életüket éhínségben,
kényszermunkatáborokban, kegyetlen kivégzések által. A kommunizmus áldozatainak tekintjük azokat az embereket és családokat is,
akiket a diktatúra a maga hétköznapi valóságában nyomorított meg lelkileg és testileg.
Tégláson a Keresztény Nemzeti oldal szervezésében, 2012. február utolsó vasárnapján gyűltünk össze ökumenikus megemlékezésre a
görög katolikus templomban. A Himnusz eléneklése után Urgyán Antal görög katolikus parókus bevezető szavait hallgattuk meg.

I. osztályú, kitűnő állapotban, karc és pixelhiba

A Római Katolikus Egyház képviseletében Tamás László káplán atya mondott az alkalomhoz illő verset, majd Molnár Csilla református

mentes 15 000 Ft-ért

tiszteletes asszony olvasott a Szentírásból. Végül Szegedi Attila, városunk közéleti szereplője emlékezett meg országunk és történelmünk

Elérhetőség: COM 2 Bt. Téglás, Malom u 2/a.

eme szomorú és szégyenteljes időszakáról.
Elénekeltük a Szózatot, utána a lelkipásztorok áldását fogadhatták az egybegyűltek.
Végül a templomkertben lévő kopjafákhoz vonultunk, és az áldozatok emlékére mécsest, gyertyát gyújtva a székely himnusz eléneklésével
zártuk megemlékezésünket.
Mindannyian kötelességünknek érezhetjük felidézni

e történelmi korszak nyilvánvaló és alattomos hazugságait, a kommunizmus

Ahol az elegancia lakik

mögé bújtatott diktatúra mindennapjait. Elmondani a ma felnövő nemzedéknek, hogy mindez a szörnyűség soha ne következhessen be újra.

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

Sarkady Zoltánné
Vasárnap délelőtt 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise. Csütörtökön negyed 5-től keresztúti ájtatosságot végzünk.
Juhász Imre plébános

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Fekete Imre Hajdúhadház,Dr. Földi J. u. 47/a
Nyitva: H - P: 7.00-17.00 SZO: 7.00-12.00
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 városban kóborolt 1 év körüli kan
kutyust (hosszú szőrű,
fekete és barna színű) Febr.20-án
találtuk meg. Szeretnénk visszaadni a
gazdijának.
Érdeklődni: 30/278-6725 30/218-9121

Tevékenységemet Hajdúhadház központjában
a dr. Földi J. u. 3. alatt végzem.
Ügyfélfogadás: kedd: 11.00 – 14.00 szerda: 9.00-13.00
péntek: 9.00-13.00
Profil:
adás-vételi, ajándékozási, tartási szerződések, társaságok alapítása,
bontóperek, vagyonközösségi, kártérítési ügyek intézése.
Elérhetőség:
Telefonszám: 06/30-90-40-233 E-mail: mrazildiko@gmail.com

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

Matematika korrepetálást és vizsgára
felkészítést vállalok.
Érdeklődni:Horváth István, okleveles matematikus
egikarinti@indamail.hu 06- 30/725-8130

Függöny, sötétítő 20%
Köntös, hálóing, pizsama 50%
Kerékpárok 20%

ÖSSZERAKÓS REJTVÉNY

Készítő: Horváth István

Az ábrába beírandó szavak közül a legfeljebb 4-betűseket külön szedtük, őket egyszerűen csak be kell
helyezni a megfelelő helyre. A legalább 5-betűseket viszont részekből kell összerakni, az ilyen szavak
úgy állnak össze, hogy a részeket a meghatározások sorrendjében balról jobbra, illetve felülről-lefelé
kell beírni az ábrába. Helyes megfejtésük esetén mindig értelmes lesz az egészként adódó szó,
amelynek viszont nem adtuk meg a meghatározását.
(A magánhangzó párokra vonatkozik az a szabály, hogy pl. az O-Ó pár között nem teszünk különbséget. Kivételt csak az A-Á és az E-É pár jelent.)
Vízszintes:
1. A szív felőli oldal + tornaeszköz + Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város + továbbá. 6. Lentebbi
helyre + térelválasztó elem + névelő. 8. Paripa + ...-dong; Csonka András slágere. 9. Emberi testrész
+ liba etetése. 10. Három, a zenében + a világháló rövid neve. 11. Saint, röv. + ...könig; Goethe híres
verse + férfi fehérnemű. 12. Módi + az 1848-49-es szabadságharcunk egyik nagy alakja (József) +
német női név + állóvíz.
Függőleges:
1. Jobb ellentéte + ezzel a szóval nem illik mondatot kezdeni a magyarban + oltalmaz.
2. Hazafele! + az X-faktor egyik mentora (Miklós). 3. Tova + nem engedélyez. 4. Ásványi fűszer +
fleur de …; Bourbon-liliom. 5. Latyak + felfuvalkodottság + színésznő (Éva). 7. Székesegyház +
derű ellentéte. 8. Tüzel + egyenáramú áramforrás. 9. Vezetőség, röv. + utóvizsga, röv.
A változtatás nélkül beírandó szavak:
AA, ALAP, CC, COBÁ, DEI, DÉS, DIA, EBS, EZ, ÉBEN, ÉDUA, HP, ILO, ITE, KAI, KÁN,
KENT, KR, LAT, LÁT, LER, LT, MTK, RAK, RÁDI, SB, SF, VÁZ.
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.
Múlt heti megfejtőnk: Kocsis Erika (Dózsa Gy. u. 46/a )
A 10. helyes megfejtő 4 Gb pendrive-ot nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a Malom u. 2/a alatti irodában.

Megfejtő neve: ……………………………………………………..…………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………
Megfejtő lakcíme..……………………………………………………………………
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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.

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata
helyben,Téglás,Kossuth u. 18. alatt.
Érdeklődni:
Szabó Zsolt
Telefon:
20/986-9902

