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A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243  Téglás 

az alábbi munkakörökre keres munkavállalókat: 

Géplakatos, hegesztő, CNC kezelő 

minőségellenőr (villamos ipari végzettséggel) 

Debrecenből a munkába járást saját szerződéses járat-

tal biztosítjuk. 

 

Jelentkezni: személyesen a cég telephelyén Tégláson, 

Papp Sándorné HR munkatársnál (tel.: 52/582-804) 

vagy írásban Önéletrajz és bizonyítványok megküldé-

sével a  papp.sandorne@hajdurt.hu  email címen. 

Családbarát munkahely 
 
A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet ez év tavaszán Családbarát munkahely kialakításának 
és fejlesztésének támogatására címmel pályázatot írt ki. Önkormányzatunk benyújtott projektje ked-
vező elbírálásban részesült, és  1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A pályázat célja, hogy elősegítik a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és 
munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára  is. 

A pályázat keretében került kialakításra a Városi Mozi melletti épületben a Családi kuckó, mely nem 
csak az Önkormányzat intézményeinek dolgozóit és családtagjait tudja befogadni egy-egy kisebb 
létszámú rendezvény esetén, hanem alkalmas helyszínként funkcionálhat városi nagyrendezvények 
tagegységeként, valamint civil szervezetek, egyesületek számára is igénybe vehető előzetes egyezte-
tés után. 

Tisztelt Lakosság! 
 
Az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó korábbi 50 µg/l határér-
téket az Európai Uniós irányelvek lecsökkentették 10 µg/l-re. 
Az uniós határérték alá kerülés jogszabályi kötelezettségünk, 
ezért is csatlakozott településünk a Nyírségi Ivóvízminőség–
Javító Önkormányzati Társuláshoz mely 2009. május 27-én 
alakult meg. A végleges Társulási forma 2012. december 31-
én alakult ki. A települési körben résztvevő tagtelepülések 
mindegyike rendelkezik a komponensek valamelyikének ha-
tárérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben. Az 
ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló műsza-
ki megoldás Kisléta, Nyírbogát, Terem, Bátorliget települé-
seknél a saját vízbázisra alapozott úgynevezett önálló megol-
dás, amelyben a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, 
nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala valósul meg. 
A többi település esetében a meglévő két - Geszteréd és Bak-
talórántháza központú  - térségi rendszer kerül fejlesztésre. 
(Téglás város az ivóvizet a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. 
kezelésében lévő Geszterédi vízműből kapja.) 
A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozá-
sok szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg, 
amely 1998 novemberében került kiadásra és 1998. december 
25-én lépett hatályba.  A Magyar Köztársaság és az Európai 
Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai Megállapodást 
kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
szóló új 201/2001. (IX.25.) Kormányrendelet megalkotására. 
Ezt a rendeletet időközben módosította a 47/2005. (III.11.), 
majd pedig a 65/2009. (III.1.) Kormányrendelet.  
A rendelet és mellékletei - a vízminőségi ellenőrzés részletes 
szabályozásán túlmenően - településenként mutatják be a 
határérték feletti ivóvízminőségi paramétereket  illetve a ter-
vezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendő-
ket. 
Az elmúlt időszakban többször tájékoztattuk Önöket arról, 
hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Nyírségi 
Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás konzorciuma 
KEOP pályázatot nyújtott be az Energia Központhoz az ivó-
vízminőség-javító program végrehajtásának érdekében.  

A pályázat nyert, támogatásban részesült, regisztrációs szá-
ma: KEOP 1.3.0/2F-09/2010-0036. 
A projekt keretében megvalósuló Bököny és Téglás közötti 
távvezeték építési munkái befejeződtek,  csak a vezetéképítés 
miatt felbontott közterület-helyreállítási munkálatok hiányoz-
nak. Ezek a helyreállítási munkák a kivitelező nyilatkozata 
szerint az elkövetkező hetekben megvalósulnak. 
Az elmúlt hetekben kezdődtek Téglás lakosságát legjobban 
érintő, a település belterületén megvalósuló hálózatrekonst-
rukciós munkálatok: 
Téglás településen 10 db mosató csomópont készül, melyek 
közül 6 db meglévő aknában kerül kialakításra, 4 db csomó-
pont kialakításához pedig aknaépítés szükséges. 
Tolózárcsere 56 db helyszínen történik meg. Mosató csomó-
pontok kialakításán felül összesen 116 darab tolózár kerül 
beépítésre. A rekonstrukció keretén belül összesen 19 db NA 
80 átmérőjű tűzcsap cseréje is megvalósul. Vezetékcserére 
van szükség 58 fm hosszan, NA 9810, NA 100, NA 125, NA 
150 és NA 200 átmérővel. 
A hálózatrekonstrukciós munkálatok - amint Önök már az 
elmúlt hetekben megtapasztalták – rengeteg vízkorlátozással 
járnak. Ez annak a következménye, hogy az ivóvízhálózatunk 
régi a tolózárai korrodáltak, áteresztenek, emiatt nem lehet a 
hálózatból csak azt a szakaszt kizárni, ahol a munkálatok 
folynak. Sok esetben emiatt igen nagy területen kell vízkorlá-
tozást bevezetni. 
Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését az elkövetke-
ző hetekben is. A kivitelező munkatársaival folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot, és a tervezett vízkorlátozásról tájékoz-
tatjuk Önöket. Az előre nem tervezett - és ezért nem meghir-
detett -  vízhiány vagy a meghirdetettnél tovább tartó vízkor-
látozás minden bizonnyal egy előre nem látható esemény 
következménye. Megértésüket és türelmüket kérem ismét, 
mivel a hálózaton végzett beavatkozások a jövőben az ivóvíz 
szolgáltatás javulását eredményezik, mely mindannyiunk 
érdeke. 
  Czibere Béla polgármester 

 

 
TÉGLÁS VÁROS POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATJA A  

LAKOSSÁGOT, HOGY AZ  
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

2015. DECEMBER 8-ÁN 17 ÓRÁTÓL  
 

KÖZMEGHALLGATÁST TART 
 

A II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

(ÚTTÖRŐ U. 15. SZ.)   ÉPÜLETÉNEK EBÉDLŐJÉBEN 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

SÓGOR AUTÓSISKOLA 
Gépjárművezetői tanfolyam indul 

Tanfolyam megbeszélés:  
minden hónapban folyamatosan 

Helyszín: 4243 Téglás Pozsár Gyula u. 36 
( téglási ifjúsági ház, az Állomás mellett) 

 
Kategóriáink: 

M,A,B,C,D,E,T kategória 
INGYENES elméleti korrepetálás, 
tankönyvet és DVD-t biztosítunk. 

Jelentkezni: 06-20-933-9461; 06-20-470-5556 

Az emlék olyan, hogy ha nem veszed elő, nem is létezik” 
  
2015. október 30. délutánján a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
szervezésében kétszeresen is különleges délutánon, kettős közönségtalálkozón vehettek 
részt az érdeklődők. 
Egy olyan, a könyvtár által kezdeményezett rendezvénysorozat második állomására invi-
táltuk közönségünket, mellyel célunk a Téglásról elszármazott családtagok, barátok, isme-
rősök meghívása. 
Hogy tudjunk róluk, és hogy ők is tudjanak rólunk. Hogy érezzék, büszkék vagyunk rájuk, 
és hogy mi is érezzük, szeretettel gondolnak ránk, és nem felejtik, honnan indultak, hon-
nan származnak. 
2015. június 16-án, a sorozat első találkozóján Báthory Attila írót, költőt, műfordítót lát-
tuk vendégül, aki egy rendkívül megható, családias hangulatú beszélgetéssel, visszaemlé-
kezéssel varázsolta el a téglási közönséget. 
Folytatásként annak az Ujlaky Istvánnak a leszármazottai voltak vendégeink, aki 1931-
1960 között Tégláson pedagógusként, és 1944-ben iskola igazgatóként élt, dolgozott, és 
akinek emléktáblája előtt minden évben fejet hajtunk, Pedagógusnapon tisztelgünk. 
Ifj. Dr. Ujlaky István történelemkutató, történetíró, történelem-földrajz szakos tanár rend-
kívül érdekes, különleges előadása a XVII. századi Hollandiáról, mint tengeri nagyhata-
lomról, már az első percekben lebilincselte közönségét. A különleges témáról nem száraz 
tananyagként, hanem számos  határterületet érintve, élvezetes és lendületes stílusban hall-
hattunk, egy szakmáját szerető, lelkesen kutató, vérbeli pedagógustól. 
Id. Dr. Ujlaky István költő, filozófus, meteorológus lírai visszaemlékezései olyan időuta-
zásként hatottak, melynek során mi is ott voltunk vele élete sorsfordító eseményein, átél-
tük szerettei elvesztésének bánatát, a gyerekek, unokák születésének örömét, az emberi 
lélek magasságait és mélységeit. 
Vendégeink beszélgető partnere Majzik 
Ilona író, költő, kiváló érzékkel, finom 
tapintattal nyúlt két különböző személyi-
séghez, és az általuk képviselt két külön-
böző témához, egységes keretbe foglalva 
több generáció és sokféle tehetség meg-
ható találkozását.    
Németi Katalin intézményvezető 

ŐSZI ÖKO TÚRA 
  
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megbí-
zásából a Hajdúböszörményi Zöld Kör általános iskolás 
tanulók számára négy fordulóból álló „Válogatós va-
gyok!” hulladékgazdálkodási vetélkedő sorozatot hirdetett 
meg. 
A döntő Hajdúviden került megrendezésre június 10-én. 
Ügyes diákjainkat – Balogh Flóra, Csapó Gvendolin, 
Szilágyi Zsófia, Szabó Vivien Gitta – a szervezők egy 
őszi ökotúrára invitálták a Hortobágyi Nemzeti Park láto-
gatóközpontjába, a halastavi bemutató területére és a 
Tisza-tavi vízi sétányra. A kirándulásra 2015. október 31-
én szombaton került sor.      Burai Erika 
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 NARANCS Kupa Országos Súlyemelő verseny 
 
XII. Narancs Kupa Országos súlyemelő versenyt rendeztek okt. 03.-án Tégláson. A 
csapatbajnokságot nagy fölénnyel a Házigazda Téglás HAJDU Ipari VSE nyerte 
meg. Nyíregyházi VSC, Ózd és Biharnagybajom előtt.  
 
Korosztályok legeredményesebb versenyzői:  

 
 

Fiú Kovács Ábel Téglás HAJDU Ipari VSE 
Női serdülő Tóth Anna Téglás HAJDU Ipari VSE 

Serdülő Ádám Dániel Nyíregyházi VSC 
Ifjúsági Kusai Kristóf Ózd 
Női ifjúsági Büscsei Dorina Nyíregyházi VSC 
Női felnőtt Deilinger Andrea Ózd 

Felnőtt Balázsi Máté Nyíregyházi VSC 

November utolsó hazai serdülő bajnoki 
mérkőzését 5-1-re nyerte a Téglás csapa-
ta, az addig veretlen Hajdúsámson ellen.   

A képen a mezőny két legjobbja Köblös 
László és a három gólt szerző Balázs 
Ferenc látható.  

Nagykéri György 58. évében járó Téglási lakos 
néhány éve el-
kezdett futni, 
hogy leadjon pár 
kilót és jobb köz-
érzete legyen. 
Napjainkra addig 
jutott, hogy több-
szörös 
maratonfutó (egy 
kicsivel több, 
mint 42 kilométer 
a maratni táv) 
Legutóbb a püs-
pökladányi verse-
nyen 3 óra 37 
perces idővel 2. 
helyezést ért el. 

Bowling pálya foglalási lehetőség 
Telefonszám változás! 
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 
bowling-pálya telefonos elérhetősége meg-
változott. Pályát foglalni a  
06 20 358 5808-as telefonszámon,  
Szabó Imrénél lehet. 

Takarékossági Világnap 
A takarékossági Világnap alkalmából rajzpályázatot hirdet-
tünk 1-4. osztályos gyerekek részére. 
A feladat egy plakát elkészítése volt, amelyen azt kellett 
megjeleníteni, hogy hogyan takarékoskodnak a családok az 
energiával. A munkákat szabadon választott technikával 
készíthették a tanulók. Számos szebbnél szebb munkát kap-
tunk, melyeken sok hasznos ötlettel találkoztunk. 
A zsűrizésben Burai Erika tanár néni volt a segítségünkre. 
A legjobbnak ítélt munkákat a fényes utcai iskola nagy fali-
újságján lehet megtekinteni. A legügyesebb alkotókat apró 
ajándékokkal jutalmaztuk. 
A legszebb munkák készítőinek névsora: 
Major Lilla 1.a, Enyedi Nimród 1.b, Csibi Zsolt 1.c, Balogh 
Petra 2.a, Szigetfi Barbara 2.b, 
Kiss Ádám 2.b, Tóth Barbara 2.c, Bálint Lili 3.a, Hernek 
Boglárka 3.b, Petruska Milán 3.c 
Nagy Dorina 4.c, Ölveti Lili 4.c, Broda Andrea 4.d 
Az eredményekhez gratulálunk! 
Varga Attiláné Editke néni és Szabóné Czibere Jutka néni 

Dobány Marian tiffany díszüveg- és 
csodalámpa készítő Halloween-váró 
alkotásai ontják fényüket az október 
28. és - november 15. közötti esté-
ken a Városi Könyvtár ablakaiból. 
A boszorkányok, kísértetek és egyéb 
démonok vidám hangulatát idéző 
töklámpások a Mindenszentek elő-
estéjének manapság elmaradhatatlan, 
holtak és élők világát összekötő, 
művészi jelképei. 
A lámpások mintázatának nagy 
gonddal kidolgozott motívumai mö-
gül áradó fények különleges, mese-
szerű élményt nyújtanak a város 
főterén sétálók számára. 

 

Kedves Gyerekek! 
 2015. december 04-én 17.00 órától a téglási  

MIKULÁS-HÁZBA érkezem. 
Ellátogathattok hozzám, ahol megkaphatjátok ajándékai-

tokat, és lehetőségetek lesz énekelni, verselni nekem. 
Én pedig vendégül látlak Benneteket teával, és hamuban 

sült pogácsával. 
   Szeretettel: a téglási Mikulás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők! 
Ha szeretnék, hogy gyermekeiknek, unokáiknak, szemé-
lyesen adjam át a család ajándékát, kérem azt névvel el-
látva vigyék a Bárczay Anna Városi Óvoda Napocska 
csoportjába 2015. december 03-án 16.00 óráig. 
      A Mikulás 
 
A mikulás-ház helye: Családi Kuckó (Téglás, Kossuth u. 
61. A Polgármesteri Hivatal és a Mozi között) 
A mikulás – ház nyitva tartási ideje:  
2015. december 04. 17.00 – 20.00 óráig 

JANTA- BAU  ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 

SAJTÓKÖZLEMÉNY    
ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSA A  
JANTA-BAU KFT-NÉL  
 
2015. október 1-jén átadásra került a Janta-Bau Kft új telephelye. Az 
ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0107 kódszámú pályázat 2013. október 10-i szerződés hatálybalépését követően, 2014. 
szeptember 04-én megindultak a munkálatok a Téglás, 5436/1. hrsz alatti területen. A vállalkozás az eddigi tevé-
kenysége (építőipari tevékenység) mellett egy új tevékenységet vezetett be: a bértárolást. Ehhez kapcsolódóan a 
jelen projekt keretében egy hűtő, tároló épületet alakított ki. Az épületben helyet kapott: árukiadó, manipulációs tér, 
gyorshűtő, hűtőtér (2db) és az ezekhez kapcsolódó hűtő gépház. 
A beruházás teljes költségvetése nettó: 142.358.095,-Ft; támogatási összeg: 99.648.791,- Ft; saját erő: 42.709.304,- 
Ft. A projekt 7 fő új munkahely teremtését eredményezi.  
 
 
Janta-Bau Kft  
4026 Debrecen,  
Bem tér 29. 
Tel:+36 30 6254 206 
e-mail: 
jantabaukft@gmail.com 

Halloween a könyvtárban! 
Október utolsó szombat délelőttjén ismét gye-
rekzsivajtól volt 
hangos a Téglási 
Városi Könyvtár. 
Szorgos kis gyer-
mekkezek készítet-
ték a kísérteties 
szellemeket, dene-
véreket és töklám-
pásokat, így készül-
ve a halloweeni 
éjszakára. Kicsik és 
nagyok is 
rééééémesen jól 
érezték magukat. 

 Halloween Party a felső tagozaton 
 
Iskolánk idegen nyelvi munkaközös-
sége 2015. október 19-én Halloween 
party-t rendezett iskolánk felső tago-
zatos angol nyelvet tanuló diákjai 
számára. A játékos vetélkedőket ide-
gen nyelvi lektorunk, Rebecca Stanton 
vezette le.  
A rendezvényről készült képek megte-
kinthetők iskolánk honlapján:  
://rakoczi-ferenc.baptistaoktatas.hu 

TISZTELT KÉZMŰVESEK,  

VÁSÁROZÓK, KERESKEDŐK! 

ISMÉT SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK ÖNÖKET 

TÉGLÁSI ADVENTI VÁSÁRUNKRA, 

MELY A VÁROS FŐTERÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE, 

2015. DECEMBER 12-ÉN (SZOMBATON) 9.00 – 19.00 ÓRÁIG 

JELENTKEZNI LEHET: 

Tompa Tibor Csabáné közművelődési főtanácsosnál 

emailben: kozmuvelodes@teglas.hu 

telefonon: 06-20-3618726 

Szépolvasó verseny Kótajban 
 
2015. nov. 5-én délután szépolvasó versenyen jártunk Kótajban, melyet a 
baptista iskolák között hirdettek meg.  A 3. és a 4. osztályos tanulóknak 
egy-egy Benedek Elek meséből kellett felkészülniük, amire 5 percet kap-
tak.  A versenyzés a kihúzott sorszámok alapján történt.  A versenyzőknek 
3 percig kellett szépen, folyamatosan, hangsúlyozva olvasniuk a zsűri 
előtt.   
Amíg a szűri tanácsozott, a gyerekeket és a kollégákat megvendégelték, 
valamint a tanulók kézműves foglalkozásokon vettek részt. Majd elérke-
zett a délután legizgalmasabb része az eredményhirdetés.  
Minden tanuló oklevélben részesült, valamint a legügyesebb olvasók 
könyvjutalmat kaptak. Iskolánk tanulói derekasan helyt álltak, nagyon 
szép eredményeket értek el, melyhez szívből gratulálunk! 
Eredményeink:  
3. osztályosok: III. Szabó Kíra, IV. Sigér Vivien, VI. fekete Anna 
A felkészítő tanár : Szabóné Czibere Judit 
4. osztályosok:  II. Csordás Réka, III. Cseh Diána 
A felkészítő tanár Báji Dánielné. 
Emléklapban részesült Török Levente, felkészítő tanár Iván Ildikó. 


