
  

2019. április       XXVII. évfolyam  3. szám            

Örömmel tájékoztatjuk a téglási lakosokat, hogy 2019. 

április 1. napjától tevékenységünket új helyen végezzük, 

a Liget utca 1. számról elköltöztünk. 

Új cím: 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 3. 

Telefonszám: 52/ 583-086, (20) 293 0550 

E-mail: csaladsegito@teglas.hu 

Intézményvezető: Sőrésné Oláh Ágnes 

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai 

körében biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást a telepü-

lésen. Ez a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szociális szolgáltatás.   

Felhasználja a szociális munka módszereit és eszközeit a 

gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

neveltetésének elősegítése érdekében, veszélyeztetett-

ségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, illetve a családjából kiemelt gyer-

mek visszahelyezéséhez. Szociális és életvezetési tanács-

adást nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára. 

Gondoskodik a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáju-

tás megszervezéséről, a családgondozásról, a család-

ban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítéséről, veszélyeztetettséget és a 

krízishelyzetet érzékelő jelzőrendszer működéséről, a csa-

ládon belüli kapcsolaterősítésről, valamint a nehéz hely-

zetben levő családokat segítő szolgáltatásokról.  

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot általában 

önként keresik fel a kliensek gondjaikkal.  

A problémát leginkább az észlelő- és jelzőrendszer tagjai 

juttatják el a Szolgálathoz. Amennyiben nem önként ke-

resik az ügyfelek a segítségnyújtást, abban az esetben a 

szociális munka minden eszközével azon dolgozunk, 

hogy az érintett személyek és családok ne kényszerként 

éljék meg a segítő kapcsolatot az intézménnyel, hanem 

érezzék azt, hogy a Szolgálat az adott élethelyzetnek 

megfelelő legoptimálisabb szolgáltatást igyekszik biztosí-

tani, támogató- és segítő kezet nyújt az egyén és csa-

ládja számára. 

Az intézmény ügyfélfogadása: 

 

Hétfő: 8:00 -16:00  

Kedden: nincs ügyfélfogadás 

Szerdán: 8:00 - 16:00 

Csütörtök:8:00 - 16:00 

Pénteken: nincs ügyfélfogadás 

 

Téglás Város Önkormányzatának lapja 

 ÚJ HELYEN A CSALÁDSEGÍTŐ- 

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014 azonosító számú, „Zöld 

város kialakítása Tégláson” c.  pályázat keretén belül 

megkezdődtek a Mozi épület felújítási munkálatai. A fel-

újítás során külső nyílászárók cseréje, homlokzati hőszige-

telés, fűtés- és világításkorszerűsítés, akadálymentesített 

mosdó kialakítása valósul meg. A felújítást követően az 

épület korszerűbb homlokzati megjelenést kap, emellett 

hatékonyabb fűtési és világítási rendszere lesz, valamint 

a fenntartó önerőből kialakít egy mobil ruhatárat is a 

látogatók részére. 

ELKEZDŐDÖTT A ZÖLD VÁROS 

PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 



 

A pályázat kiírója: Téglás Város Önkormányzata (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.)  

 

A pályázat célja, hogy Téglás Város Önkormányzata ellássa az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatát, miszerint az önkormányzat feladata a település belterü-

letén a kóbor állatok befogása, továbbá, hogy az önkormányzat biztosítsa, hogy a gazdátlanul kóborló ebek ne ve-

szélyeztessék a település lakosainak testi épségét és egészségét.  

 

A pályázat kizárólag a kóbor ebek befogására és a tartási helyre történő szállítására kerül kiírásra. 

A befogott állatok – jogszabályban előírt – kötelező tartásáról-, nyilvántartásáról-, az állat tulajdonosának történő 

visszaszolgáltatásáról (a befogással kapcsolatos költségek megtérítése mellett) az Önkormányzat gondoskodik. 

Pályázati feltételek: 

 a feladatellátáshoz szükséges szakmai képesítés (gyepmesteri vizsga) megléte 

 a befogáshoz-, és szállításhoz szükséges eszközök megléte 

 vállalkozói engedély 

 helyismeret 

A szerződés határozatlan időtartamú. 

 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

szükséges képesítés meglétének igazolását; a feladatellátáshoz szükséges eszközök bemutatását, a befogás módsze-

rének ismertetését; vállalkozói engedély másolatát / cég esetén cégkivonatot; feladatellátást végző személy részéről 

erkölcsi bizonyítványt; a feladatellátás vállalt térítési díját (havi készenléti / rendelkezésre állási átalány  

+ befogásonkénti díj megjelölésével); a tevékenység ellátásának eddigi referenciáit.  

  

A pályázatok benyújtásának helye, módja és határideje: 

Ajánlatokat írásban, vagy elektronikusan (polgarmester@teglas.hu) Téglás Város polgármesteréhez kell benyújtani 

2019. május 15-ig.   

A beérkezett pályázatok legkésőbb 2019. május 31-ig kerülnek elbírálásra.   

A vállalkozói szerződés megkötésére 2019. június 1-től kerülhet sor. A kiírással kapcsolatos további információt  

Czibere Béla polgármester, vagy Dr. Gál György jegyző ad (52/384-305). 

A Pályázati kiíró fenntartja azon jogát, hogy amennyiben a megajánlott szolgáltatási díj nem megfelelő, a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 
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Pályázati felhívás gyepmesteri feladatok ellátására 

Belügyminisztériumi támogatásból megvalósult a 

Bárczay Anna Városi Óvoda régi épületének belső felújí-

tása.   

A pályázatból világításkorszerűsítés, födém- és külső 

homlokzat-hőszigetelés, a fal- és padlóburkolatok cseré-

je, belső ajtók cseréje, festés, korszerű berendezési tár-

gyak beszerzése valósult meg. Az önkormányzat a ka-

pott támogatást önerővel kiegészítve felújíttatta a fűtési 

rendszert, gipszkarton álmennyezetet alakított ki. A gye-

rekek és a dolgozók nagy örömmel vették birtokba a 

megújult csoportszobákat. 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy Téglás Város Ön-

kormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemze-

ti Szabadidős - Egészség Sportpark Programjának kere-

tén belül benyújtott pályázatán egy "D" típusú, 150 m2-

es, gumi burkolattal ellátott, kb. 15 db eszközzel felszerelt 

szabadtéri edzőpark (sportpark) pályázatot nyert. A pá-

lyázat 100%-ban támogatott, és a Téglás Városi Sportte-

lepen valósul meg. 

MEGÚJULT AZ ÓVODA 

RÉGI SZÁRNYA 
 SPORTPARK 

LÉTESÜL TÉGLÁSON 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ 
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Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önöket a 

28. Városnapi rendezvényre. 

PROGRAMOK: 

9.00          Városnapi beindító torna  

9.20   Trapp-Party futóverseny  

10.00    Reggeli torna Szentgyörgyi Rómeóval  

10.00-től  Nagy sportágválasztó 

11.00  Aerobic Katus Attilával 

11.30 Trapp-party eredményhirdetés 

12.00  Veterán járművek indulása 

12.30        Veterán járművek érkezése 

13.15        Nagymotoros felvonulók érkezése 

15.00       Városi ünnepség /nagyszínpad 

 -Köszöntőt mond: Czibere Béla polgármester 

  Tasó László országgyűlési képviselő  

  Pajna Zoltán, a H-B Megyei Közgyűlés elnöke 

  Steffen Döttinger polgármester 

-Díjak, kitüntetések átadása 

-Közreműködők: Honvéd Táncegyüttes, Lesz 

 Dance TSE, Valcer Táncstúdió, Iskolai balett  

 szakkör, Téglási Teátristák, Petics Kristóf, DFDC 

16.30 Téglás legerősebb embere választás  

17.30 Trial show 

18.00 Öregfiúk kupája 

19.00 Pontgyűjtő játék: Kerékpársorsolás  

20.00 Republic élő koncert 

Egész nap változatos kísérőprogramok állnak kicsik és 
nagyok rendelkezésére: 
Asztalitenisz verseny, Just Dance, Rákóczi-totó, játszóház, 

kézműves foglalkozások, lufihajtogatás, „Én és a legjobb 

barátom” fotókiállítás, kerékpáros vetélkedők, egészség-

ügyi szűrések, bringaszerviz, Marcsi mama konyhája, 

mentőkutyás bemutató, közös fotózás, ugrálóvár, tram-

bulin, mászófal, segway, buborékfoci, élőcsocsó, körhin-

ta, Photobox és sok minden más! 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

28. VÁROSNAP  2019. május 1.  

Nagykéri György téglási atléta kü-

lönleges ötlettel vonta magára a 

figyelmet április 6-án. 24 órán át fu-

tott a helyi sportpályán, hogy felké-

szüljön Magyarország leghosszabb 

nemzetközi ultrafutó megméretteté-

sére, az EMU 6Day Race Balatonfü-

redi  nemzetközi  versenyére.  

A terv olyan jól sikerült, hogy Gyuri 

nemcsak remek teljesítményt nyúj-

tott, és az alig több mint 24 óra alatt 

200 km-t futott, hanem igazi közössé-

gi élményt szerzett futótársainak és a 

sportkedvelő lakosságnak, kicsiknek 

és nagyoknak egyaránt, akik nagy 

számban csatlakoztak hozzá, hogy 

drukkoljanak, biztassák, segítsék, 

együtt fussanak vele! 

Gratulálunk, Gyuri! 

Borsiból (Szlovákia) indult az a 164 

km-es futás, melyet a Rákóczi nevét 

viselő hajdúsámsoni általános iskola 

szervezett a nagy fejedelem tisztele-

tére a Rákóczi emlékév alkalmából. 

A téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista 

Általános Iskola és AMI tanulói öröm-

mel csatlakoztak a programhoz, és 

Hajdúhadházig kísérték a futókat. 

Hazánkban a vastagbélrák a máso-

dik leggyakrabban előforduló rossz-

indulatú daganatos megbetegedés, 

ezért a szűrés elindulása, annak ha-

tékony fenntartása a halálozások 

számának csökkentése révén ki-

emelt jelentőségű.  

„Komplex népegészségügyi szűré-

sek” program keretében meghirde-

tett, az 50-70 év közötti lakosok ré-

szére végzett vastagbélszűréshez 

csatlakoztak a Téglás területén mű-

ködő orvosok.  

További információkért forduljanak 

bizalommal háziorvosukhoz! 

24 ÓRA 

A FUTÓPÁLYÁN 

RÁKÓCZI EMLÉKFUTÁS 

Tájékoztatás szűrővizsgálati 

lehetőségről 



4             

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. • 

Felelős szerkesztő: Tompa Tibor Csabáné • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Kapitális Kft. • ISSN 1216-4593 


