TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG

VÁROSNAPI különkiadás
Meghívó a 25. Városnapra

Téglás Város Önkormányzata nevében szeretettel hívom Önöket városunk önállóvá
válása tiszteletére megrendezendő 25. jubileumi városnapi rendezvényünkre!
Helyszín: Városi Sportpálya (Stadion u. 4.)
A színes, változatos programok 9.00 órától 24.00 óráig tartanak. Bízom benne, hogy
mindenki talál közöttük kedvére valót! Tartsanak velünk!

2016. 17. hét 5. szám

Nosztalgiabuszozás

Május 1-jén kipróbálhatjuk, milyen is volt utazni a híres Ikarus 311-esen. A
busz a bowling-pálya elől indul, s egy kb. 20 perces kört tesz a városban.
Az utazás ingyenes, érkezési sorrendben történik.
Az első indulás a tervek szerint13 órakor kezdődik, majd kb. fél óránként
indul. 14 órakor a busz részt vesz a veterán autók felvonulását, ezért abban
az időpontban nem áll a közönség rendelkezésére, de utána ismét várja az
utasokat, 15 óráig.

Czibere Béla polgármester

PROGRAMOK:
9.00 Reggeli torna a Sportpályán a színpad előtt
9.20 Trapp-Party futóverseny
10.00 Tizenegyes-rúgó verseny
10.30 Tompeti és Barátai zenés gyermekműsor
11.30 Palacsintasütő verseny
14.00 Veterán autók, -motorok felvonulása, retrobusz
15.00 Városi ünnepség:
Helyőrségi Zenekar
Czibere Béla polgármester ünnepi köszöntője
díjak, kitüntetések átadása
Ördögmotolla Néptáncegyüttes
Bárczay Anna Városi Óvoda
Modern tánc- iskolai balett szakkör
Lesz Dance
Black Time Tánciskola
DFDC
17.30 Kívánságlufi-eregetés
18.00 Extrém kerékpáros show k.m.a Szegedi Trial Team
18.30 Öregfiúk labdarúgó mérkőzés
19.00 Téglás legerősebb embere választás
20.00 A BIKINI Zenekar koncertje
21.50 Tűzijáték
22.00 Slack Zenekar
Kísérőprogramok:
retro felvonulás, retro buszozás, nosztalgiasátor,
retro filmvetítés, kézműves foglalkozások, kincskereső játék,
helytörténeti kvíz, régi fotók kiállítása, főzési lehetőség, körhinta, trambulin, slackline

A Városnapi rendezvényen közreműködnek a város intézményei és
civil szervezetei, így ez a nap ismét szép példája az
együttműködésnek.

25 év - 25 ajándék
A 25. jubileumi városnap alkalmából a Polgármesteri Hivatal munkatársai helytörténeti
kvízre invitálják az érdeklődőket. A 13+1 kérdésből álló totót helyesen kitöltők között 25 db
értékes ajándékot sorsolunk ki. Fődíj egy LED televízió. A kvízkérdéseket tartalmazó szelvényeket a rendezvény napján keressék a Polgármesteri Hivatal sátrában,
a pénzügyi iroda munkatársainál.
A kitöltött szelvényeket 14 óráig lehet majd a szintén ott elhelyezett gyűjtőládába dobni.
A fődíjat az Önkormányzat ajánlotta fel, a díjakat pedig az Önkormányzat mellett helyi vállalkozók, akiknek a listája folyamatosan bővül, és a rendezvény napján megtekinthető lesz
az ajándékok sátránál! Köszönjük szépen a felajánlásokat!

Közreműködők:
- Téglás Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
- Bárczay Anna Városi Óvoda
- II.Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista
Általános Iskola és AMI
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
- Szociális Gondozási Központ
- Védőnői Szolgálat
- Városi Konyha
- Városi Polgárőr Szövetség
- Téglás Városi Sportegyesület
- Hajdú Hagyományőrző Lovas Klub
- Nyugattól Keletre Egyesület
- Bek Pál Kertbarátkör
- Sándor és Nagy Hangtechnika

Futócipőket fel!
TRAPP-PARTY : Városnapi futóverseny

VÁROSI HÍREK
VÁROSNAPI különkiadás

Újra itt a lehetőség egy jó kis városnapi futóversenyre!
Gyülekező és indulás a Városi Sportpályán. Nevezni több
korcsoportban, nemenkénti megosztásban lehet. A nevezés a
helyszínen zajlik, ezért kérjük, indulás előtt 30 perccel jelenjetek meg a regisztrációhoz.
7 korcsoport lesz: mini (ovisok), midi (1-2. o.), gyermek
(3-4. o.), serdülő (11-14 éves korig), junior (15-19 éves korig), felnőtt (20-50 éves korig), senior (50 éves kor fölött).
Aki nem szeretne versenyezni, az örömfutásban vehet részt,
csak a közös futás élményéért. Ide családokat, szülő-gyerek
párosokat is várunk.
A rajt előtt közös bemelegítés és reggeli torna vár mindenkit
Sallainé Nagy Zsuzsa irányításával, a színpad előtt.
Városnapi futásunkat a Debreceni Decathlon Sportáruház
támogatja.

Izzik a tavaszi délután Tégláson

Közeli helyeken, Fagyi , Mielőtt végleg elmegyek, Részegen ki visz majd haza. Néhány olyan kultikus Bikini nóta, amelyek minden korosztály számára kedvelt és ismert dalok. Ne telne el úgy nap, hogy a rádióban vagy a televízióban ne
játszanák a Bikini együttes örökzöld slágereit. A Bikini együttes idén harmincnégy éves, Téglás város pedig huszonöt.
Az együttes történelme során mégis most először látogat el a Hajdú-Bihar szegletében található városunkba.
Lojzi, azaz Németh Alajos 1982-ben alapította meg a Bikini együttest. Azóta huszonhárom lemezt készítettek. Az Angyali üdvözletet településről településre hordozó zenekar sikertörténete az 1985-ös évben indult el, ekkor csatlakozott ugyanis a zenekarhoz D. Nagy Lajos. Az együttes sorra készítette el lemezeit, rajtuk az utókornak örökké élő dalokkal. A rendszerváltás időszakában rengeteg nagyszabású koncertet adott a Bikini, legemlékezetesebb a romániai forradalom után
tartott temesvári fellépésük. Ugyan 1992-ben a Bikini egy rövid időre elbúcsúzott a közönségtől, dalaik nem koptak el az
emberek szívéből. 1997-ben újra is alakult a banda, amely azóta is töretlenül szállítja az igét határon innen, és határon túl.
A Bikini elsősorban koncertező zenekar. A megszámlálhatatlanul sok fellépés szinte mindegyike telt ház, gyakran több
tízezer ember előtt. Felvidéken és Erdélyben, Közeli helyeken gyakran felbukkannak. Pár éve Londonban adtak egy forró
hangulatú koncertet. Bár, harmincnégy éve ifi parkok, falunapok, fesztiválok elengedhetetlen résztvevői, a banda ma sem
nosztalgia, és nem is hakni zenekar. Talán a legbarátibb, legközvetlenebb könnyűzenei csapat. A bulik után a közönséggel nagy barátkozások, négykorsós beszélgetések folynak. Koncertezzenek bárhol, mindig rengetegen kíváncsiak rájuk. A
legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig éneklik a dalaikat. A
Bikini együttes manapság azon kevés zenekar közé tartozik, amely
az emberek valódi érzéseit énekli meg.
A zenekar jelenlegi felállásában 2013 óta muzsikál. Kiváló zenészek
mindannyian, akik számára fontos a közönség és a Bikini által képviselt filozófia.
A Bikini együttes tagjai:
D. Nagy Lajos – ének
Németh Alajos „Lojzi” – basszusgitár
Lukács Péter „Peta” – szólógitár
Makovics Dénes – szaxofon, fuvola
Mihalik Viktor – dob
Móré Bendegúz

Téglás legerősebb embere

Ki lesz Téglás legerősebb embere? A legilletékesebbek, a TVSE Súlyemelő Szakosztályának vezetője és tagjai
által szervezett vetéledésen minden kiderül majd!
Nevezni a helyszínen lehet, Nagy László szakosztályvezetőnél!
A nevezés ingyenes.

11-es rúgó verseny

A tavalyi évben is nagy érdeklődés övezte a versenyt, így idén sem maradhat el. A gólkirályt a TVSE elnöke
és a Labdarúgó Szakosztály választja majd ki! Nevezni a helyszínen lehet, Szabó Imre TVSE elnöknél!

Öregfiúk labdarúgó mérkőzés

Semmiképp sem maradhat el az öregfiúk-mérkőzés, mely a városnapi program része évek óta. Mert kell egy
csapat... amelynek tagjai megmutatják, hogy focizni mindig jó!

Tompeti és Barátai - váratlanul jelentek meg a színen. Közvetlenségük-

nek, humoruknak köszönhetően a gyerekek máris barátjuknak fogadták őket.
A gyerekek kedvenc Rock & Roll figurája, Tompeti és Csillagszemű 2009
óta szórakoztatja és tanítgatja játékosan a zene nyelvén keresztül a legkisebbeket. A Tompeti - Show egy fergeteges hangulatú, interaktív családi showműsor sok-sok zenével és érdekes hangszerekkel (afrikai djambe, kazu, gitár,
furulya,
szájharmónika,
mandolin,
benjo), jelmezekkel, interaktív és képességfejlesztő
játékokkal,
tréfás családi
vetélkedővel.

Slack Zenekar

A 2006-ban alakult zenekar állandó fellépője a téglási rendezvényeknek. Régi és új slágereket ugyanolyan jól
játszanak, teljesen élőben, egyéni hangszerelésben, szinte minden stílusban. Repertoárjuk
széles és folyamatosan bővülő, lendületesek,
dinamikusak, barátságosak - így nem csoda
népszerűségük.
Tagok:
Illés Krisztina – Ének, vokál
Barta Lajos – Billentyűs hangszerek, ének,
vokál, bass
Hadházi László – Dobok, vokál
Sápi Gábor – Szólógitár-Szaxofon-Ének

Kincskereső játék

A Nyugattól Keletre Egyesület lendületes fiatal gárdája idén is Kincskereső játékra invitálja a gyerekeket, a kincsek megtalálóit csokival jutalmazzák majd.

Gyermekfoglalkozások

A Bárczay Anna Városi Óvoda
az idei városnapon is kézműves
foglalkozással, arcfestéssel és
vidám hangulattal várja a gyerekeket a megszokott területen, az
iskola udvarán a sportpálya
mellett.
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Retro sátor
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Baptista Ált. Iskola
segítségével egy retro-sátrat is felállítunk a rendezvény területén. A sátorban
a retro berendezési tárgyak által megidézett hangulatban állandó programok
várják a látogatókat: könnyűzenei kvíz,
retro toto, ajándékokért.

Téglás Város Önkormányzatának Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai sok szeretettel várják a
kedves érdeklődőket május 1-én a város napi rendezvény délelőttjén 9:0013:00-ig
a
Sportpályán
közös
lufihajtogatásra. A Családok nemzetközi világnapja alkalmából lehetőséget
kínálunk a család apraja-nagyja számára, hogy segítségünkkel elsajátíthassák a
lufihajtogatás mesterségét.
A Szolgálat munkatársai

Téglás a fotók tükrében fotókiállítás

A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény ismét bemutatja a
település régi fotóiból összeállított válogatását, keressék az intézmény kiállítósátrát, amelynek bejáratánál a megtekintett képekből a látogatók izgalmas
memóriajátékban vehetnek részt.
A sátorban folyamatos filmvetítés is zajlik majd, különleges meglepetés
filmekkel. Filmvetítés kezdések: 10.00, 11.00, 14.00
Szintén itt kerül megrendezésre az „Olvasd el és add tovább” címmel meghirdetett olvasást népszerűsítő program résztvevői között a könyvtár ajándékainak sorsolására.
A sorsolás 9.00-16.00 között óránként zajlik majd.

Palacsintasütő verseny

A palacsintasütő versenyre előzetes jelentkezés szükséges a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában, 2016. április 27-ig.
Feladat: egységnyi idő alatt minél több palacsinta sütése.
A tésztához az alapvető hozzávalókat (liszt, tojás, tej,
cukor, só, víz, olaj) biztosítjuk.
A sütéshez szükséges edényekről valamint az ízesítéshez
szükséges alapanyagokról mindenki magának gondoskodik.
A kész palacsinták kétharmadát (felszeletelve) kínálásra
kell bocsátani az érdeklődő közönség részére.
A versenyt az nyeri, aki a legtöbb palacsintát készíti el
azonos idő alatt (ez körülbelül 10-15 perc lesz). A legízletesebb palacsintát pedig a közönség választja majd ki.
A nyertesek értékes ajándékot kapnak, a közönség finom
palacsintákat és mindannyian egy jó hangulatú
közös élményt!

Trial kerékpáros show

A szegedi csapat extrém kerékpáros showját láthatjuk majd a rendezvényen a kora esti órákban. A saját
pályarendszerrel érkező kerékpárosok fergeteges és
lélegzetelállító produkcióval kápráztatják el a közönséget.
Ezen kívül ajándékba hoznak egy slackline, azaz
egyensúlykötelet, melyen egy segítő kíséretében
bárki kipróbálhatja a kötéltáncot, aki elég ügyesnek
érzi magát! Megijedni nem kell, mert mindössze fél
méter magasságban feszítik majd ki, viszont nagyon
érdekes lesz, az biztos!

