TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2013.36.hét 9.szám

Meghívó
Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja településünk valamennyi polgárát a
2013. szeptember 14-én megrendezésre kerülő
V. Téglási Gulyás Fesztiválra.
Helyszín: Városi Mozi udvara
(Téglás, Kossuth u. 63.)
7.00-13.00 óráig Gulyás Főzőverseny
A zsűri elnöke: Molnár Zsolt konyhafőnök, a debreceni Csokonai Étterem
szakácsa
A zsűri tagjai:
- Gönczi Mária Éva Média Provincia Kulturális Egyesület elnöke
- Dánielfy Zsolt a Debreceni Csokonai Színház művésze
9.00-13.00 óráig Gyermekprogramok óvodapedagógusok vezetésével:
- Arcfestés, labirintus, 1 perc és nyersz, népi kézműves játékok készítése,
színpadon ügyességi játékok (memória, karikadobáló)
- szekerezés 13 órától
9.00-13.00 óráig „Életre kelt mesehősök…” mottó jegyében a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
közreműködésével szórakoztató programok gyermekek részére
10.00-18.00 óráig Kézműves udvar iparművészek
részvételével a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szervezésében
11.00 óra SZÜRETI FELVONULÁS A TELEPÜLÉS UTCÁIN
11.00 órától Motoros felvonulás
11.30 órától Veterán autók felvonulása
12.00 órától Szüreti fogatok felvonulása

Résztvevők:
-Bek Pál Kertbarátkör Egyesület
-Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
-Dr. Radnóczi Ferenc Kertbarátkör Hajdúhadház
-Debreceni Old Timer Club
-Téglási és Hajdúhadházi motorosok
14.00 óra A Városi programsorozatot megnyitja és köszöntőt mond:
CZIBERE BÉLA polgármester
14.30 óra A Főzőverseny eredményhirdetése
15.00-16.00 óráig „ZENE – TÁNC – SHOW KAVALKÁD”
Közreműködők:
Ezüst-Alkony Népdalkör
Téglási Mazsorett csoport
DFDC
ESTELLA Hastánc Stúdió
LESZ DANCE Tánc és sportegyesület
És sok más meglepetés műsorszám
16.00 óra Tiszalöki Népzenei Együttes
17.00 óra CURTIS ÉS BLR
18.00 óra Néptánc műsor
19.00 óra TÖRKÖLY NÉPZENEI EGYÜTTES
Itt a tele csutora c. műsora
20.00 óra TAKÁCS NIKOLAS
a 2010-es X-FAKTOR 2. helyezettjének műsora
21.00 óra TŰZIJÁTÉK
21.30-24.00 óráig SLACK ZENEKAR zenél
A nap folyamán kirakodó vásárral, étellel, itallal várjuk az érdeklődőket!

Czibere Béla s.k. polgármester
Vatai Imréné s.k. címzetes főjegyző

Fogathajtó verseny
A Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub és
Téglás Város Önkormányzata meghívásos fogathajtó
Versenyt rendez 2013. szeptember 8-án
a Téglás városi sportpályán
Program:
8.00. Fogatok érkezése

9.15 Megnyitó
Köszöntőt mond: Czibere Béla polgármester
9.30.-12.00. Akadályhajtás hintóval
I. forduló
Pónifogatok akadályhajtása
Kettes fogatok akadályhajtása
12.00.-14.00. Lovasok ügyességi versenye
Bringahajtás”, kerékpáros ügyességi versenye
14.00.-16.00. Akadályhajtás II. forduló
16.30.

Ünnepélyes eredményhirdetés
Kecske- és nyúlfogó verseny gyerekek részére
Mindenkit szeretettel várunk!

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Vendégségben Ludwinban

Mezőgazdasági utak rendbetétele
Önkormányzatunk mezőgazdasági földutakat hoz rendbe a mezőgazdasági
utak elnevezésű program keretében dolgozó közfoglalkoztatottakkal. Hatalmas
segítség ez a gazdáknak, hiszen van olyan útszakasz, ahol már traktorral is
nehezen lehet közlekedni. A 2013 április 1-től október 31-ig tartó projektben
összesen 20 fő dolgozik, és tölti fel az utakat többek között a Kemecsei dűlő, a
Cserepes kert a Kaszáló és a Fazekas dűlő érintett részeit. 21 km hosszú
szakaszon igyekeznek a földutakat járhatóvá tenni. Emellett természetesen
vízelvezető árkok ásása, töltése illetve szivattyúzása, valamint parlagfűirtás,
bozótirtás és tereprendezés is szerepel az elvégzendő munkák között.
Köszönjük azoknak a gazdáknak a segítségét, akik segítenek a szállítási
feladatokban, a munka elvégzésében:
Csobán János
Dudás György
Id. Nagy Sándor
Kiss László
Kökényesi László
Papp László
Sigér László
Szarka Gyula
Vatai Balázs

Csoma Tibor
Fodor György
Kiss Imre
Kiss Sándor
Oláh Lajos
Pécsi Lajos
Szabó Sándor
Tuka Imre

Lengyelországi testvérvárosunk meghívására augusztus 31 és szeptember 3 között
Czibere Béla polgármester vezetésével 6 fős delegáció utazott Ludwinba az Arató
Fesztiválra. Az őszi betakarítás megünneplésére a járási Arató Fesztivált ebben az évben
Ludwin rendezte meg szeptember 1-jén. A programsorozat színpompás felvonulással
kezdődött. A járás települései gyönyörűséges szalmafonatokból, termésekből és
gyümölcsökből készítettek óriási jelképeket – keresztet, koronát, angyalt, ikonokat -,
melyeket kiállítottak a Sportcsarnokban. A Városközpontban felállított óriásszínpadon a
hivatalos köszöntőbeszédek után szabadtéri misén adtak hálát a gazdag termésért.
A program kísérő rendezvényeként civil szervezetek és a települések mutatkoztak be
kiállítással, gasztronómiai bemutatókkal és kóstolókkal. Kora délutántól népi együttesek, zenekarok, énekesek és egy fantasztikus gospel kórus szórakoztatta a közönséget. A programokban gazdag nap tűzijátékkal zárult. Szeptember 2-án vendéglátóink
egy interaktív múzeumlátogatást szerveztek részünkre Lublinban az Óváros pincerendszerében, majd a Lublini múzeumfalut
látogattuk meg, ahol a különböző tájegységek népi építészetét ismerhettük meg. Üzemlátogatáson is részt vettünk, egy ludwini
tésztagyáros meghívására. A gyárban 70 fő dolgozik három műszakban és havonta 350 tonna különböző fajtájú durum tésztából
készült száraztésztákat gyártanak. A gyártás folyamata teljesen automatizált gépsorral történik, csak a csomagolást végzik kézi
erővel. A tulajdonos egy család, akik 18 éve alapították ezt az üzemet, melyet folyamatosan fejlesztenek, elsődlegesen Európai
Uniós pályázati forrásokból. Komoly energiát fordítanak a piacok felkutatására, azért hogy termékeiket szinte 100 %-ban
árusítani tudják. Látogatásunk során megtapasztalhattuk a lengyel vendégszeretetet és azt, hogy a települések közötti barátság
nagyon erős és sok szállal kötődünk egymáshoz.

V. Téglási Gulyásfesztivál / 2013. Kézműves Udvar
a téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársainak szervezésében:
1, Asztalán Sándor / népi hangszer- és gyermekjáték készítő
2, Buglyó Péter / kádár mester
3, Cseppentő Éva / olajfestmények árusítása
4, Elek Zoltán / kovács mester
5, Gál Józsefné / kalapos mester
6, Gálné Kovács Gyöngyi / gyöngyfűző
7, Kállai György / biogyümölcs, olajos magvak, édességek árusítása
8, Katona Kormos Alexandra / tűzzománckészítő, nemez-bemutató
9, Kiss Ferencné / horgolt ajándék- és dísztárgyak
10, Kós Károly Szakközépiskola / tanulók kézműves termékei
11, Líra Könyvesbolt / könyvek, CD-DVD-k, játékok
12, Masits István / portréfestő
13, Motkó Géza / kosárfonó népi iparművész
14, Molnárné Miklósi Edit / gyöngyfűző, kézi kötő-horgoló, vertcsipke-készítő
15, Németh Csabáné / csipkeverő, szőnyegszövő-bemutató
16, Pallay Gyöngyi / gyöngy, kalocsai hímzés, kreatív termékek, képeslapok
17, Radics László / mézeskalácsos mester
18, Sándor Katalin / fazekas mester
19, Tacsi Erika / tűzzománc- bemutató
20, Tarnócziné Iszály Gabriella / tűzzománc készítő
21, Tóth Sándor / szíjgyártó mester
22, Urgyán és Társa / kecsketejes szappanok árusítása
23, Zelenkáné Csonka Gyöngyi / kézműves termékek árusítása, csillám-tetoválás készítése
24, DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye / tanulók kézműves termékei

ISMÉT MÁRAI-PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN
Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy könyvtárunk idén 3. éve részesül a Márai-program keretében
nyújtott állami könyvbeszerzési támogatásban, melynek értéke összesen eléri az 1,5 millió Ft-ot.
A project során elnyert pénzösszeget intézményünk a könyvállomány gyarapítására fordítja.
A beszerzett új dokumentumokat tagjaink októbertől kölcsönözhetik.

Első nap az óvodában
A Bárczay Anna Óvodában szeptemberben közel 60 kicsi
szokja az óvodai életet. Az óvodai beszokatás a Pedagógiai
Program szerint a szülőkkel közösen történik. A bölcsődéből
érkezett gyerekek már bátran léptek az új közösségbe, az
otthonról érkezők még szorosan ölelték anyukájukat.
Iskolára hangolódtak a volt nagycsoportos óvodások az óvoda falain belül.
A nyár utolsó hetében népesebb lett az óvoda, hiszen a három első osztály az
óvodában ismerkedett egymással, az óvó nénik segítségével. Közös játékokat
játszottak, a tanító nénik pedig gyakran meglátogatták leendő osztályukat,
ezáltal megkönnyítve a szeptember 1-jei tanévkezdés izgalmát.

Helytörténeti Kiállítóterem
A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szeretettel várja Önt és
kedves hozzátartozóit a 2013. 09. 21. (szombat) 16 órától
megrendezésre kerülő III. T á n c g á l á r a
Fellépők: DFDC és barátai
A műsor házigazdája:
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Közreműködik: Balogh János Pufi DJ
Helyszín: Városi Mozi (Téglás, Kossuth utca 63.)

(Pozsár Gy. u. 3.)
Nyitvatartás: kedd 13:00 - 17:00 csütörtök 13:00 -17:00
(Egyéb, igény szerinti látogatási lehetőségekről érdeklődjenek a Városi Könyvtárban)
Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2013. szeptember 24-én, 26-án éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik 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.

VÁROSI HÍREK
„BONIS BONA” A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT
A tehetséggondozásban kiemelkedő
munkát végző pedagógusok részére
a Nemzeti Tehetségprogram pályázatot hirdetett, melynek keretében
iskolánk tanára Kovácsné Lőrincz
Judit Kiváló tehetséggondozó
elismerésben részesült. Kollegánk
évek óta kiemelkedő munkát végez
tehetséggondozás terén.
Diákjai számos hazai és nemzetközi pályázaton értek el
kimagasló eredményeket. Iskolánkban évek óta emelkedik
azon tanulók száma, akik rajz szakterületen tanulnak tovább. Kovácsné Lőrincz Judit fogta össze intézményünkben
azon pedagógusok csapatát, akik kidolgozták az intézményi
Tehetséggondozó Programot, melyet a Tehetséggondozó
Tanács kiválóra minősített.
Kollegánknak szívből gratulálunk és további szakmai
sikereket kívánunk!

BECSENGETTEK
2013. szeptember 2-án, hétfőn megkezdődött a 2013/2014-es tanév.
Iskolánkban 658 kisdiák kezdte meg a mindennapi felkészülést és a
szorgos tanulással teli hétköznapokat. Az idei tanév sok újdonságot
hozott az oktatásban résztvevőknek. A hit és erkölcstan tantárgyakat első és
ötödik évfolyamon órarendbe beépítve tanulják diákjaink. A szülői igények
alapján református, római katolikus, görög katolikus hittan,
Bibliaismeret és erkölcstan tantárgyakat vezettünk be. A többi évfolyamon
tanulók fakultatív hitoktatást igényelhetnek a délutáni órákban.
A mindennapos testnevelést 1. 2. és 5. 6. évfolyamokon valósítják meg az
iskolák. Az idei tanévben az ötödik évfolyamosok már úszásoktatásban is
részesülnek. A tankönyvek - melyeket az első évfolyamosok ingyen kaptak - jelentős része időben megérkezett. Az iskola az
intézményes nevelés keretében számos új tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozást kínál a tanulók számára.
Minden diákunknak és pedagógusunknak kívánunk az iskolaévben szép eredményeket, érdekes programokat, és az előttünk álló
feladatok végrehajtásához jó egészséget!
Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

Tájékoztatás fogorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. augusztus 23-tól szeptember 27-ig Dr. Szilágyi Zsolt szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Pétery Zoltán Rendelési idő: a rendelő ajtaján kifüggesztett időpont szerint.

Súlyemelés
Téglás Kupa Országos súlyemelő versenykiírás
Verseny célja: Minősítési szintek elérése és a sportág népszerűsítése
Verseny ideje: 2013. szeptember 7.(szombat)
Verseny helye: Téglás Súlyemelő Munkacsarnok Malom u. 1. sz.
Verseny rendezője: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Téglás Hajdu Ipari VSE,
Díjazás: A verseny 1.-2.-3. helyezettjei érem díjazásban, korosztályok legeredményesebb
versenyzői Tisztelet díjban részesülnek.
Verseny fővédnöke: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Program: Fiú, leány, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt
Mérlegelés: 8.00-9.00 óra
Verseny: Fiú, Leány korosztály; Férfi, Női: Serdülő, Ifjúsági, Junior, Felnőtt 10:00óra
Ünnepélyes megnyitó: 10:00 óra Zimán Ferenc Téglás Város Alpolgármestere
Vitás kérdésekben a versenybíróság az érvényben lévő szabályok szerint dönt.
Egyéb: Az öltözőkben felejtett tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal!
Megjegyzés: A program a nevezésektől függően változhat.
Nagy László Téglás Hajdu Ipari VSE súlyemelő szakosztály vezető

Junior Országos Súlyemelő Bajnokság
Kecskeméten rendezték meg a Junior Országos Súlyemelő Bajnokságot augusztus 24-25-én.
Hajdú-Bihar megyét Téglás Hajdu Ipari VSE képviselte. 69 kg-os súlycsoportba voltak a
Téglási fiúk érdekeltek. A súlycsoportok közül ez volt legerősebb, mivel több magyar bajnok
és válogatott mérettette meg magát, többek között Sóki Gergely EB. 4. helyezett sportoló is.
Antal Sándor bronzérmet szerzett, míg Törő András 5. helyen végzett és összesen 7 Magyar
pontot gyűjtöttek. Edzőjük: Nagy László

Kézilabda
Mérkőzések a közeljövőben:
09.06. 18:30 Debrecen - Téglás VSE
09.15. 16:00 Téglás - Hajdúszoboszló NKSE
09.22. 16:00 Berettyó MSE - Téglás VSE
09.28. 16:00 Téglás VSE- Püspökladány KE
10.05. 16:00 Létavértes SC 97 - Téglás VSE
Kézilabda Utánpótlás neveléssel kapcsolatos információk:
2013.09.13-án pénteken megkezdődnek a Téglás VSE kézilabda szakosztályának utánpótlás képzései.
A foglalkozásokat az általános iskola 5-6. (1. csoport) és a 7-8. (2.csoport) osztályosainak tartjuk heti
két alkalommal Az alsó tagozatos gyerekek szivacskézilabda képzése pályázati elbírálásától függ, amit
sajnos még nem bíráltak el.
Első edzés időpontja: 2013.09.13. 15:00-16:00- 1.csoport 16:00-17:00– 2.csoport.
Az utánpótlás edzések helye: Téglási sportcsarnok (Fényes u.)
A gyereknek az edzéseken sportfelszerelésben kell megjelenniük (tornacipő, sportnadrág, póló).
Az edzések további időpontjának kialakítása folyamatban van. A tavalyi csapattagok a közös facebook
oldalunkról informálódhatnak, míg az új érdeklődők Karsai Katalin szakosztály vezetőt keressék.
Elérhetősége: 20-583-6464
Labdarúgás Felnőtt csapat közelgő mérkőzései:
2013.09.08. 16:30 TÉGLÁS VSE- HAJDÚSZOBOSZLÓI SE
2013.09.14. 16:30 SZÖVETKEZETEK SE- TÉGLÁS VSE
2013.09.22. 16:00 TÉGLÁS VSE- BALMAZÚJVÁROSI FC
2013.09.28. 16:00 POLGÁRI VSE –TÉGLÁS VSE
2013.10.06. 15:00 TÉGLÁS VSE– HAJDÚHADHÁZI FK
Szeretettel várunk minden sportbarátot mindkét szakosztály csapataink mérkőzéseire!

„Államalapításra emlékeztek...
Az államalapításra emlékeztek augusztus 16-án délután a Városi Moziban. Az ünnepség téglási mazsorettesek műsorával indult. A rendezvényre elfogadta a meghívást Tasó László a 4-es
számú választó kerület országgyűlési képviselője, Nyíradony város polgármestere. Köszöntő beszédében kiemelte, hogy István király intelmei ma is példa lehet mindenki számára. Szent
István király parancsai, intelmei, az öröksége a jelene és a jövője a mai Magyarországnak. Ezt követően Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét hallhattuk Szabó Nikolett előadásában Czibere Béla városunk polgármestere vette át az új kenyeret. A magyar nép a kenyérben isten adományát tisztelte, talán nem is lehetett jobb megemlékezés erről az adományról, mint a
kereszténység felvételének, az államalapításnak az ünnepe- fogalmazott a polgármester. Molnár Csilla református lelkész valamint Juhász Imre római katolikus plébános megáldotta illetve
megszentelte az új kenyeret. Az ünnepi műsor további részében a téglási mazsorettesek, valamint a Debreceni Bocskai Dandár férfi és a Debreceni Népi együttes táncosai léptek fel.

Elérkezett a digitális átállás ideje!
7 adáshoz szükséges dekóder ajánlatunk:
* Wayteq HD 95 RF dekóder 7990 Ft
Wayteq HD 95 CX dekóder 11 500 Ft (kártyafogadós)
Antennák már 6500 Ft-tól!
Érdeklődjön a csomagajánlatokról is!

HP laptopok verhetetlen áron a COM 2 Bt-nél!
Téglás Városi Képes Újság

Impresszum
Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
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A Kölcsey Ferenc ESTI

TAGOZATÚ GIMNÁZIUM
TÉGLÁSON

felvételt hirdet a 2013/2014-es tanévre az alábbi helyszínen:
II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Úttörő u. 15.
Az esti tagozat heti 2 alkalommal /hétfőn és csütörtökön/ napi hét óra az oktatási
idő. Az iskolai foglalkozások délután 1440 és 20 óra között lesznek.
Jelentkezni lehet a gimnázium tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamára.
Az osztályokat kellő számú jelentkezés esetén indítjuk. Lehetőség van tanulmányi idő beszámításra.
Az esti tagozatú oktatás lehetővé teszi minden tantárgyból az év közbeni
érdemjegyszerzést, így negyedévente és év végén nem feltétlenül kell vizsgázni.
A jelentkezéshez hozza magával iskolai bizonyítványát, személyi igazolványát,
lakcímkártyáját és a TAJ kártyáját! A beiratkozáshoz regisztrációs díjat kell
befizetni, az új hallgatóknak 9000 Ft egész tanévre, a már tanulói jogviszonnyal
rendelkezőknek 6000 Ft.
Érdeklődni lehet Kása Sándorné tagintézmény – vezetőnél, a
06-30/280-3030-as telefonszámon.

