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Tisztelt téglásiak és kedves volt téglási lakosa-
ink, elszármazottaink!  
 
Közeli terveink között szerepel a településről 
elszármazottak találkozójának megrendezése.  
A rendezvény célja, hogy hazahívjuk azokat a 
téglásiakat, akik már nem Tégláson élnek, de 
kötődnek szülővárosukhoz, s szívesen látogatná-
nak haza, egy baráti találkozóra. Az elszárma-
zottainknak lehetőséget biztosítanánk arra, hogy 
egy rendezvény keretében találkozzanak egy-
mással és az itt élőkkel, hiszen egyetértünk Ta-
mási Áron gondolataival: „Az ember a szíve mé-
lyén örökké oda való, ahol született.” A kezde-
ményezés jegyében kérem az elszármazottakat, 
hogy segítsék gyűjtőmunkánkat; a város lakos-

ságát pedig arra kérem, hogy szíveskedjenek 
felhívásunkat téglásról elszármazott ismerőseik 
részére továbbítani! Az adatlap a www.teglas.hu 
oldalon megtalálható, elektronikusan a 
kozmuvelodes@teglas.hu címre vagy nyomtatott 
formában a Polgármesteri Hivatal, 4243 Téglás, 
Kossuth u. 61. szám alá várjuk. 

Czibere Béla polgármester 

Védőnői méhnyakszűrés Tégláson 
 
Tégláson is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes 
népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év 
közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett idő-
pontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakren-
delőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós 
projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koor-
dinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy 
javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett 
nők számára. 
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, an-
nak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és 
kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozá-
sait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a 
egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizs-
gálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. 
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismereté-
ben elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra 
irányítja. 
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük szerdai napokon 
9:00 – 11:00-ig. Jelentkezni lehet a védőnőknél személyesen a tanácsadó-
ban, vagy a 06/20/293-2442 telefonszámon. 
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott 
meghívólevelet, várjuk jelentkezését! 
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes 
szűrésen, önmagáért, családjáért. 

BETEKINTÉS A BEK PÁL KERTBARÁTKÖR EGYESÜLET ÉLETÉBE 
 

A januári évnyitó közgyűlés alkalmából több fontos napirendi pontot tárgyalt meg, és fogadott el a 
közösség. Az elnökség három fő jelentkezését támogatta és fogadta el a tagfelvételek során. 
Csordás Zoltán 2005-ben költözött Téglásra, hivatásos katonatisztként éli életét. Afganisztánban 
kétszer járt az utóbbi években. A föld szeretetével a pár éve megvásárolt szőlőskertben barátkozott 
meg, a már meglévő 20 db gyümölcsfa mellé további 40 db fát (szilva, körte, kajszi, alma és 
meggy) ültetett. Két gyerek boldog édesapja. 
Deme Józsefet, a Vadásztársaság elnökét jó szívvel fogadta a tagság. Édesapja Deme Sándor a Bek 
Pál Kertbarátkör alapító tagja volt, így szinte belenőtt a közösségi életbe. Minden napját a termé-
szetben, erdőben, határban, földeken tölti. Nagy szakmai tudásával tudja segíteni közösségünket. 
Kenyeres László már több éve fontolgatta, hogy jó lenne csatlakozni ehhez a szakmai közösséghez, 
gondolatát tett követte, és támogatásra talált. 
A Városháza utcai szőlőskertjében többfajta gyümölcsöt és szőlőt termeszt családja, gyerekei és 
unokái örömére. 
Kívánjuk új tagjainknak, hogy a kertbarátok mottóját megfogadva - „Kertészkedj, művelődj, barát-
kozz, védd a természetet és fogyassz magyar termékeket!” - menjünk tovább elődeink 37 éve meg-
kezdett útján. 
* 
BOR- ÉS POGÁCSASÜTŐ VERSENY A BEK PÁL KERTBARÁTKÖRBEN 
Az elmúlt hétvége a 37. Bor- és 10. pogácsasütő versennyel ért véget. 
A szakmailag jól felkészült zsűri 5 fehér, 5 rosé és 28 vörös, finomabbnál finomabb bort minősített 
a délután folyamán. A zsűri elnöke Pető József borász volt, aki profi szinten járatos az illatok, ízek, 
aromák világában. Zsűritagok: Czibere Béla polgármester úr, Szőllős László, A Hajdúhadházi 
Kertbarátkör elnöke, Ragyák László, Legoza Imre voltak. 
Eredmények: 
Fehér kategória:  I. Fejszés Imre, II. Hordozó János, III. Szabó Csaba (sofőr) 
Rosé: I. Fejszés Imre, II. Szabó László (Lacipapa),  
Vörös: I. Hordozó János, II. Tömöri László, III. Hegedűs Miklós, III. Szabó Csaba (sofőr) 
 
Fejszés Imre vörösborait különdíjban részesítette a zsűri. 
Köszönjük a bort termelőknek, akik igazán tudják, hogy mennyi fáradságos munka és verejték van 
egy pohár magyar borban. 
Asszonyaink 15 tepsi pogácsával készültek a megmérettetésre, ezzel nem kis fejtörést okozva a 
zsűri tagjainak csodálatos süteményeikkel. Volt itt vajas, hájas, kapros, sós, káposztás, pizzás, kö-
ményes, de még lekváros is, de mind elfogyott a rendezvény végére, melyet közös vacsorával zár-
tunk. 
A pogácsát zsűrizték: Barta Sándorné Jutka, Szilágyiné Bodnár Erzsébet és Tompáné Julika. 
Eredmények: I. Árva Istvánné, II. Tóth Imréné, III. Bíró Sándorné. 
Hálás köszönet minden fáradtságos percért, amit ezzel töltöttek a Bek Pál Kertbarátkör asszonyai, 
mindannyiunk örömére! 

Fejszés Imre elnök 
 

ÖKOISKOLA  
Örömmel tájékoztatjuk településünk lakosait arról, hogy iskolánk a 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 decemberében újból 

elnyerte az ÖKOISKOLA címet. Nagy figyelmet fordítunk környe-

zetünk védelmére és rendszeresen szervezünk olyan programokat, 

melyeknek célja az egészséges életmód népszerűsítése és a környeze-

tünk védelme. 2014-ben beneveztük a „Mozdulj a klímáért” országos 

akcióba, melynek keretében gyűjtöttük a „zöld mérföldeket”. Az 

akció során részt vettünk országos rajzpályázaton is, melyet Rácz 

Dóra iskolánk 6.c osztályos tanulója nyert meg!  

Juhász Jázmin 6.a osztályos tanuló a kampányra készített rajzáért 

iskolai II. helyezést, Rácz Klaudia 5.b osztályos tanuló pedig III. 

helyezést ért el.  

 
AKARSZ VEZET ŐI ENGEDÉLYT? 

Akkor tanulj meg járművet vezetni! 
Érdeklődni a SÓGOR AUTÓSISKOLÁNÁL 

Téglás, Pozsár Gy. u. 36 alatt a szervezőnél az " ÚJ IFJÚSÁGHÁZBAN" 
Választási lehetőségek: 

M.A.B.C.D.E. 2011-es ÁRON!!! 
Ott vezetsz ahol vizsgázol!!! 

Ha nálam tanulsz az még megtakarítás!!!!! 
Jelentkezni lehet személyesen Sógor József oktatónál, Téglás, Vadász u. 3/a Gyak. Cd.  

Tankönyv ingyen! /Részletfizetés!/ 
Tel: 52/708-787, 20/470-5556, 20/9339-461 
R.sz. 09-0046-06  
Tanfolyam kezdés: 2015.01.27   17 óra 

INGYEN ELMÉLETI KORREPETÁLÁS!!!! 
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Értesítés éleslövészetről   
 Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőr-
ségi lőtéren 2015. február 03, 04, 05, 06 és 20-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. 

  Miként az ország számos településén, Tégláson is minden évben nagyobb hangsúlyt kap a 
kultúra, és a szándék, hogy megmutassuk, hogy megbecsüljük az egyetemes művészeti értéke-
ken belül saját, helyi közösségünk kincseit. 
   A településünkön ennek jegyében megrendezésre kerülő városi ünnepség, valamint az ese-
mény keretében megtartott Képviselő-testületi ünnepi ülés 2015. január 22.-én zajlott. 
  Czibere Béla polgármester köszöntőjében a kultúrát, mint az emberi szellemnek a természet 
erőinek megszelídítésével létrehozott termékét említi, amellyel kifejezzük a megfoghatatlan 
szépségeket és igazságokat. Az, hogy egy ember, vagy egy közösség, hogyan teszi mindezt, 
azon múlik, hogy megalkotott kultúrájukat hogyan hagyományozzák nemzedékről nemzedék-
re. Mert ezek a hagyományok erősítik nemzetünket, ezáltal helyi közösségünket is. 
  Ezt követően kitüntetések átadására került sor: 
  Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális és Művészeti díjat adományo-
zott a Téglási Teátristák Társulatának, a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény felnőtt 
amatőr színjátszó körének. 
  A díjat a csoport jelenlegi vezetője, Sáreczki Gyula vehette át. Téglás városa az elismeréssel 
köszönetét fejezte ki a társulat valamennyi tagjának, különös tekintettel Sáreczki Gyula, és 
Daróczi Judit kiemelkedő koreográfusi, illetve rendezői tevékenységére. 
   Czibere Béla polgármester külön köszöntötte a színjátszók korábbi vezetőjét, Horváth Judit 
drámapedagógust, aki hat éven keresztül volt a csoport szakmai irányítója, a tagok színészi 
játékának megalapozója, a mára igazi tehetségekké válók elindítója. 
  Szintén Kulturális és Művészeti Díjban részesült a téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alsó Tagozatos 
Pedagógus Munkaközössége. 
  A díjat a kollektíva nevében Majoros Lászlóné intézményegység vezető vette át. Az elisme-
rés Téglás városának köszönetét jelképezi az immár 22 éve útjára indított, és azóta megyehatá-
rokon is átívelő „Babszem Jankó” népmesemondó versenyt minden évben lelkesen szervező, 
lebonyolító közösség valamennyi tagjának. A közművelődési munkában nyújtott tevékenysé-
gükért külön köszönet illette a verseny fő szervezőjét, irányítóját, Majoros Lászlónét, valamint 
a rendezvény megálmodóját, kitalálóját, Baranyi Erzsébetet. 
  Az ünnepi testületi ülésen Téglás Város Képviselő-testülete Díszpolgári Címet adományozott 
Kissné Szathmári Piroska részére. A kitüntetett egy, a szakmája iránt mélyen elkötelezett, em-
patikus, segítőkész, lelkiismeretes személy, aki minden tudását, egész életét a gyógyító-
megelőző, a betegellátási tevékenységnek vetette alá. A díszpolgári cím a négy évtizedes, 
egészségügyi és szociális területen eltöltött minőségi, eredményes munka és lelkiismeretes 

szolgálat elismerése. 
  Czibere Béla polgármester a kitüntetések átadása után a Polgármesteri Hivatal közművelődés 
területén dolgozó munkatársakat, valamint a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
közösségét méltatta, kifejezve ezzel a város szakma iránti megbecsülését. 
  Az esemény további részében egy olyan színházi est részesei lehettünk, amelynek fájdalma-
san szép történetében átélhettük a Magyar Kultúra Napjának minden üzenetét művészetről, 
emberi tartásról, nemzetről, hazáról. 
  A Varga Klári (Debreceni Csokonai Nemzeti Színház), és Rusz Márk Milán (Magyarországi 
Szerb Színház) színművészek előadásában látott „Idegenben keserűbb a sírás…” című, 
Karády Katalin életéről szóló zenés duett dráma felemelő zárása volt a kultúra ünnepének.  
 
Németi Katalin intézményvezető 

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRIN-
TŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átala-
kul. 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával a jelenlegi jegyzői hatáskörben lévő 
aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátá-
sa keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

 -a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
 - az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres 

szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá). 
Az egyes ellátásokat érintő változások: 

Aktív korúak ellátása: 
1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörvál-
tozáson túl- nem várható változás. 
2. Rendszeres szociális segély: 
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális ellá-
tórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – más ellátásokra válhat jogosulttá. 
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét 
megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 
2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései 
alapján felül kell vizsgálni. 
Amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára 
előírt együttműködési nyilatkozatban vállalják, foglalkozatást helyettesítő támogatásra lesznek 
jogosultak: 

 - a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők 
 - Az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d9 pontja szerinti személyek 

(önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerint jogosultak). 
A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra lesznek jogosultak: 

- az Szt. 2015. február 28-ai szabályai szerinti egészségkárosodottak és 
- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók 
 
          Dr. Gál György jegyző 

„Hangbújócska”  
Zenebölcsi 

(Magyar mondókákra és dalokra épülve) 
Kedves kisgyermekes szülők és kismamák! 
Zenebölcsi indult Tégláson babáknak, kisgyerekeknek és szüleiknek. 

- zenei élmény, közös játék, éneklés, mondókák, ölbéli játékok . 
 
A foglalkozások időpontja: minden héten pénteken, 9 órától 

Díja:  750 Ft/alkalom, bérlettel 600 Ft/alkalom (5 alkalmas, 3000 Ft, két hónapig érvényes) 
Helyszíne: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)  
Érdeklődni lehet:  
Szabó-Kiss Szabina (20/2195332), Sigér Dóra védőnő,  Városi Könyvtár (+36-52-582-323) 

TÁJÉKOZTATÁS 

Szelektív szállítási időpontokról 

2015. 

Téglás 

Szelektív Bio 

jan.. 22.   

febr.. 19.   

márc.. 19.   

ápr.. 16.   

máj.. 14. máj.. 14. 

  máj.. 28. 

jún.. 11. jún.. 11. 

  jún.. 25. 

júl.. 9. júl.. 9. 

  júl.. 23. 

aug.. 6. aug.. 6. 

  aug.. 22. 

szept.. 3. szept.. 3. 

  szept.. 17. 

okt.. 1. okt.. 1. 

  okt.. 15. 

okt.. 29. okt.. 29. 

  nov.. 12. 

nov.. 26. nov.. 26. 

dec.. 24.   

 
Téglás központjában egy TÉGLA építésű  

lakás eladó. 
A 2. emeleten. 58 m2, kétszobás, a szobák par-
kettásak, WC, fürdőszoba, spájz, konyha, nagy 
erkély. A nyílás zárók új, műanyagok. Külön 
gázóra és külön vízóra! 
Érdeklődni: +3630/223-7621 
Ár: 7 300 000 Ft 

Óvodai életünkről… 
Óvodánkban az idei tanévben 245 kisgyermek tölti mindennapjait. 
Kiscsoportosaink az elmúlt hónapokban ismerkedtek az óvoda szoká-
saival. Mára már ügyes óvodásként, örömmel érkeznek a csoportjaik-
ba. A tanév az őszi évszak jellegzetességeinek feldolgozásával kezdő-
dött. Ahogyan a téli hónap és a hideg idő beköszöntött, egyre rövi-
debb időt tudunk az udvaron tölteni. Újdonságként Mikulás házat 
készítettünk a Polgármesteri Hivatal egyik épületében és itt várta a 
Mikulás a gyerekeket. Jövőbeli elképzelésünk, a Mikulás Ház tovább-
fejlesztése. Hiszen a gyerekek nagy örömmel beszélgettek és játszot-
tak itt a Mikulással. Februárban már nagyon készülünk a farsangra és 
már hagyománnyá vált tehetségnapra, ahol a nagycsoportosainknak 
igazi megmérettetésben lesz részük. Egészséghetünk, gyümölcs, és 
salátanapjaink a mindennapi mozgás, az egészség megőrzését, a 
megelőzést a tudatos egészségre nevelő munkát segíti, melyhez a 
szülők is partnerek. Köszönjük a szülők nagyszülők segítőkészségét, 
együttműködését, mely nagyon fontos ahhoz, hogy tudatos nevelő-
munkával a gyermekeket óvodáskor végére felkészítsük az iskolai 
életre. Bárczay Anna Városi Óvoda Nevelőtestülete nevében:  
Szabó Mónika óvodavezető 


