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Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja
településünk valamennyi polgárát
a magyar államalapítás és Szent István király
tiszteletére rendezett városi ünnepségre

Bizonyára Önök is észrevették, hogy több utcában
megkezdődött a járdák felújítása. Saját gyártású térkőből újul
meg többek között a Fényes utcai és Úttörő utcai járdaszakasz,
a Dózsa Gy. utcától egészen a Stadion utcáig. Általános
iskolánk Fényes utcai épülete előtt valamint a Temető és Báthori utcán is
javításra, kialakításra kerülnek a járdaszakaszok. A Pozsár Gyula utcán sikerült
megszépíteni a buszvárót és a Múzeum előtti töredezett betonjárda szakasz is
megújul. Felszerelésre kerültek az Orvosi rendelő előtt a kandeláberek, bízom
benne, hogy ezek az új világítótestek megoldják az Úttörő utca ezen szakaszának
közvilágítási problémáját.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a tavasszal az „Energetikai korszerűsítés a
téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Úttörő utcai épületében” és
„Energetikai korszerűsítés a téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Fényes
utcai épületében” elnevezésű nyertes pályázatnak köszönhetően megkezdődött a
napelemek és korszerű világítótestek beszerelése az iskola épületeire.
A beruházás 110 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Ezzel
a beruházással várhatóan az iskolát nem fogja terhelni villamos energia költség.

2014. augusztus 19-én (kedden) 18.00 órára
a Városi Moziba.
Ünnepi beszédet mond: Czibere Béla polgármester
Az új kenyeret megáldja Molnár Csilla református lelkész,
megszenteli Juhász Imre római katolikus plébános és
Urgyán Antal görög katolikus paróchus.
Ünnepi műsor:
„Felkelt a Napunk” címmel a Debreceni Hangfogó
Együttes és Garai Nagy Tamás a Csokonai Színház
művészének előadása
C zibere Béla s.k. polgármester
Vatai Imréné s.k. címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
VI. Téglási Gulyás Fesztivál
2014. szeptember 13. (szombat)
Gulyás ételek főzőversenye
Szervező:
Téglás Város Önkormányzata Téglás, Kossuth u. 61.
Helyszín: Városi Mozi udvar
(4243 Téglás, Kossuth u. 63.)
Időpont: 2014. szeptember 13. 7.00 – 14.00
Nevezés:
2014. szeptember 11-én
12.00 óráig írásban, a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Szentpéteriné Zeller
Edit vezető-főtanácsosnál (Nevezési díj nincs!!)
Tüzelőről, sátorról, 1 db asztalról és 1 db lócáról a
szervezők gondoskodnak.

A főzőverseny kategóriái:
1. gulyás étel
2. népi, tájjellegű gulyás étel

Fogathajtó verseny
A Hajdúsági Hagyományőrző Lovas
Klub és Téglás Város Önkormányzata
Hajdú-Bihar Megyei Döntő
C kategóriás versenyt rendez

A verseny feltételei:
A főzés bográcsban a helyszínen
8.00 – 13.00 óra intervallumban.
Az ételek bármilyen húsból,
bármilyen különleges- egyedi
ízesítéssel elfogadottak.
Az elkészült ételeket 3 fős zsűri értékeli.
A zsűri figyelembe veszi a főzés körülményeit, az íz
harmóniát, a hagyományosságot, a sátor díszítettségét, a
tálalást és az öltözetet is.
Díjazás:
I. díj 30.000 Ft értékű ajándékutalvány
II. díj 20.000 Ft értékű ajándékutalvány
III. díj 10.000 Ft értékű ajándékutalvány

2014. augusztus 23-án a Téglás városi sportpályán
Program:
7.00.
Fogatok érkezése
9.15.
Megnyitó
Köszöntőt mond: Czibere Béla Polgármester
9.30.-12.00. Akadályhajtás I. forduló
12.00.-14.00. Lovasok ügyességi versenye, négyes fogat hajtás
bemutató
14.00.-16.00. Akadályhajtás II. forduló
16.30.
Ünnepélyes eredményhirdetés, bajnokavatás
A gyerekek szórakoztatására vidámpark, állatsimogató áll
rendelkezésre.

Értékes különdíjak is átadásra kerülnek.

Hagyományőrző családi nap és
városok közötti hagyományőrző íjászverseny!
Ideje: 2014. augusztus 29-30.
Rendező: Téglás Város Önkormányzata,

Helyszín: Téglás Városi Sportpálya (Stadion u. 4) és Degenfeld kastélykert

•
•
•
•
•

Mindenkit szeretettel várunk!

Gyerekeknek póni lovaglás
Ugráló, arcfestés
Nádudvari Kézműves Szakiskola bemutatója
Íjásztatás

„Tedd magad próbára - Árpád vezér legjobb íjásza: Ügyesebbeknek célba lövés 15 méterről
értékes helyszíni nyereményekért! - vesszőt vehetsz, és lőn ha találsz értékes tárgyat vihetsz!

• Honfoglalás kori étkek kóstolása honfoglalás kori körülmények között jurtában és körülötte
Péntek programja:
(Dr. Kovách Antal)
Napközben: Honfoglalás kori viseletbe öltözött lovasok és viseletbe öltözött gyerekek lovas kocsin
• Kemencés lángos
dobolva és kürtölve hirdetik az eseményt a város utcáin.
• Játszóház : ügyességi játékok gyerekeknek és felnőtteknek: karikadobálás rúdra, hordólovagDélután:
- sátorverés: Érkeznek a jurták. Beszélgetés meghívott vendégünkkel: Kassai Lajossal, íjászkodás, lás, dárda -dobás miegyéb)
virtuskodás.
• 10.00 A Bordósárkány Régizene Rend lovaskocsin járja a várost.
- gyakorlás
• 10.00 Verseny kezdés
Este (20.00 után):
- szertűz gyújtás, rege, dobolás, vacsora - mely indulóknak, szervezőknek, segítőknek, programok- • 10.00 Barát István és barátai táltos dobolás éneklés.
ban résztvevőknek, jurtával jövőknek ingyenes. Barát István és barátai táltos dobolás éneklés.
• 10.30 Lovagi torna középkori bemutató, Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző
Egyesület.
Szombat programja:

• 8.00: gyülekező, nevezés, nézelődés.
Kézműves vásár, Magyar termékek, kerámiák, kecsketejes szappanok, fából és vasból készült
gyertyák, bőrdíszművek, borok egyéb vásári termékek.
A Bordósárkány Régizene Rend lovaskocsin járja a várost.
• 9.00 - 9.30 Bordósárkány Régizene Rend szórakoztatja a közönséget a sportpályán!
• 9.30, Megnyitó, városok felvonulása

•
•
•
•
•
•

11.00 Kassai Lajos balkezes-jobbkezes és táncos lövész bemutatója.
11.00 Bordósárkány Régizene Rend lovaskocsin a várost járja
11.15 Olimpiai és csigás íj bemutató
11.45 Angolszász íjászok bemutatója

12.00-12.30 Bordósárkány Régizene Rend szórakoztatja a közönséget a sportpályán!
Kürtszó, dobszó jelzi a kezdést. A Keleti Gyepű íjászai sorfalba rendeződnek a nézőkkel
12.30 Solymászbemutató, Magyarország ragadozó madarai. Solymászat mint Hungarikum
(tribünnel) szemben.
bemutató, (Gasztonyi Dániel mestersolymász és madarai)
Nevezett városok íjászainak felvonulása a sportpályán, sorfalat állnak a Keleti Gyepű íjászai.
A városok íjászai a saját valamint városuk zászlajával állnak fel, mely zászlók külön pontozva lesznek, • 13.00 ebéd
és beszámítanak a végeredménybe. (1-40 pont)
• 13.30 Lovagi torna középkori bemutató, Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző
A városok harcosainak és zászlóvivőinek, viselete szintén pontozva lesz, korhűség és esztétikai látvány Egyesület.
szerint, mely szintén beszámít a végeredménybe. (1-80 pont)
• 13.45 Japán hagyományőrző íjászat bemutató
• A Keleti Gyepű vezérének fogadása, dobszó, köszöntés a régi szokás szerint: kenyérrel és borral. • 14.20 Bordósárkány Régizene Rend szórakoztatja a közönséget!
A vezér elfoglalja a helyét a számára előkészített dísztribünön.
• 15.00 Kassai Lajos lovasíjász bemutatója.
• Városi elöljárók fogadása dobszóval. Polgármester köszöntő beszéde.
• 16.30 Verseny eredményhirdetés
• A nap programjának rövid ismertetése
• 17.00 A nagysikerű Motiva zenekar hangulatos koncertje.
• Családoknak: lovas kocsikázás - városnézési lehetőség

•

VÁROSI HÍREK
Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás
1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth 72/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás illetve az
óvoda dokumentumai alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról és a 2011. évi
CXC. törvény 7. melléklete az irányadó

Pályázati feltételek:
∗
Főiskola, ÓVODAPEDAGÓGUS,
∗
3-5 év szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
∗
Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
∗
Tehetséggondozással kapcsolatos végzettség
∗
Helyben lakás
Elvárt kompetenciák:
pedagógiai érzékenység, kommunikációs képesség szintje: kiváló
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), végzettséget
igazoló dokumentumok, önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:2014. szeptember 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szabó Mónika nyújt, a +36-20-25-18-703 -os telefonszámon.
A
pályázatok
benyújtásának
módja:
Személyesen:
Harangi Béláné, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth út 72/a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.teglas.hu - 2014. július 30.
http://admin.kozigallas.gov.hu
Téglás Városi Képes Újság augusztusi száma

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény szervezésében immár negyedik
alkalommal megrendezésre kerülő moderntánc
show-nkat 2011-ben azzal a szándékkal
hoztuk létre, hogy bemutathassuk a közönségnek az intézmény támogatásával működő
fiúcsapat, a DFDC egész éves fejlődését, a
tagok egyre színvonalasabb tánctudását, a
csoport egyre összetettebb koreográfiáját.
Kitartásuk, lendületük, a ritmus, a zene iránti szeretetük azóta is töretlen, és mi rendkívül
büszkék vagyunk rájuk, hogy azóta is minden évben kiállnak a Városi Mozi színpadára,
hogy meghívott barátaikkal, más stílusokat képviselő tánccsoportokkal együtt profi showműsorral szórakoztassanak minket. És közben szinte felnőtt és kirepült egy generáció, a
kisfiúk nagyfiúk lettek, a régi csapattagok helyett sok új arcot, új koreográfiát, Sütő Dávid
„Süti” személyében új vezetőt, de ugyanolyan lelkes, táncolni vágyó, akaró, tudó fiatalokat látunk. Az elmúlt szombaton nekik szurkoltunk, a javarészt téglási fiatalokból álló
a DFDC mellett: a B(lack)XS-eknek, a Black Time-nak, a Carmen TSE-nek, a Lesz
Dance –nek, és Kecsedi Rebekának, akik ismét tudásuk legjavát hozták, és már összeszokott, ismert táncosokként mutatták meg nekünk azt a fejlődést, azt a stílusbeli minőségi
változást, amin legutóbbi táncgálánk óta átestek. A hangulatról, a zenei háttérről Balogh
István Vilmos Dj., a Rádió FM 95 műsorvezetője gondoskodott.

A téglási Városi Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan ismét
olyan kiállítás megrendezését tervezi, amelynek anyagát lakossági
gyűjtésből állítja össze. Ezúttal a város életében kiemelkedő
szerepet játszó Hajdúsági Iparművekkel kapcsolatos tárlat
összeállításához kérjük az Önök segítségét. Olyan fotókat, kisebb
emléktárgyakat, plaketteket, okleveleket stb. várunk, amelyek a
gyár és az ott dolgozók szakmai, kulturális és társadalmi (stb.)
életével kapcsolatosak.
A kiállítás megnyitójával egyidejűleg non-stop filmvetítést
tervezünk a Városi Moziban, ehhez várjuk az üzem életével
kapcsolatos filmfelvételeket, kirándulásokon, rendezvényeken
készült videókat, zenei- és kulturális produkciókat bemutató
kisfilmeket, riportokat, reklámfilmeket.
Kérünk tehát mindenkit, aki szívesen segítené a kiállítás
létrejöttét, hogy felajánlott fotóit, tárgyait legkésőbb
2014. szept. 10-ig adja le a Városi Könyvtárban.
(Természetesen a dokumentumokat később visszaszolgáltatjuk.)
A megnyitóra előreláthatólag szeptember 19-én kerül sor.
Előre is köszönjük!

Iskolára hangoló hét
A Bárczay Anna Városi Óvodában, 2014. augusztus 25 – 29 között lesz a már hagyományos iskolára hangoló
hét. Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat. Kérjük részvételi szándékukat
2014. augusztus 19-ig jelezzék az óvodában személyesen, vagy az ovoda@teglas.hu email címen.
0. szülői értekezlet
Tájékoztatom a leendő óvodások szüleit, hogy az óvodában a 0. szülői értekezlet időpontja:
2014. augusztus 25. 16.30 óra
Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda 4243 Téglás, Kossuth u. 72/a Aula
Szabó Mónika óvodavezető
Tájékoztatás gyermekorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. augusztus 18-augusztus 22-ig Dr. Gál Róza szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Gál Zsuzsa Rendelési idő:
Hétfő: 10.30-12.00 Kedd: 9.30-11.00 Szerda: 15.00-16.30 Csütörtök: 9.30-11.00 Péntek: 15.00-16.30
Tájékoztatás háziorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. augusztus 11 és szeptember 8. között Dr. Barta Károly szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Tóth László
Rendelési idő: Hétfő: délelőtt Kedd: délután Szerda: délután
Csütörtök: délelőtt Péntek: délután

Szépkorúak köszöntése
Mindig öröm, ha szépkorúakat köszönthetünk városunkban. Népes családja körében Harangi Andrásné Irénke nénit 95. születésnapja alkalmából köszöntötte
Czibere Béla polgármester.
Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk.

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
TÁMOP 2.1.2 Project eddigi eredményei:
Vége felé közeledik az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése project. A program
során maximum 90000,-Ft értékű nyelvi és/vagy informatikai képzésen vehettek szert az érdeklődők.
A 2014. márciusi eredmények szerint országos szinten 339049 fő regisztrált a
képzésekre, 104926 fő pedig sikeresen el is végezte a tanfolyamot, s tanúsítványt kapott.
Tégláson kiemelkedően magas számú, 17 db képzés valósult meg a project jóvoltából. (2 informatikai, 6 német
nyelvi, 9 angol nyelvi), összesen 312 fő részvételével, téglási oktatók bevonásával. A szervezésben a Városi
Könyvtár vett részt, Tompa Tiborné eTanácsadó mentori közreműködésével. A végzett hallgatóknak
ratulálunk, és kívánjuk, hogy hasznosítani tudják megszerzett ismereteiket!

Súlyemelő szakosztály Edzőtábor
A Magyar Olimpiai Bizottság Sport XXI. Utánpótlás-nevelési programja edzőtábort szervezett Tégláson , melyen öt Kelet-Magyarországi egyesület 17 súlyemelője vett részt.
Békési TE, Biharnagybajom SE, Ózd, Szerencs VSE, Téglás Hajdu Ipari Városi Sport Egyesület
Időpont: 2014.08.04.-08-ig.
A tábor helyszíne a Téglás Városi Sport Egyesület súlyemelő csarnoka. A versenyzők a napi két edzés
mellett részt vettek különböző programokon, mint például: szalonna sütés, grillezés. A versenyzők az utolsó napon versenyen vettek részt ahol
éremdíjazásban részesültek. A verseny legeredményesebb sportolójának járó díjat is átadták, amit Bárány Gergő Szerencsi VSE versenyzője
kapott. Több egyéni csúcs is megdőlt. A tábor élményekben gazdag és szakmailag hasznos volt. A tábort Nagy László vezető edző irányította,
segítői Ifj. Nagy László és Szabó Mihály. Várjuk a következő lehetőséget.
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Megnyitottuk palackozott italok
boltját, iskolával szemben a Gyöngyi fodrászat mellett.
Friss kávé, sörök, borok, üdítők széles választékával
várjuk kedves vásárlóinkat!

Két zsugor
felett

ingyenes
házhoz
szállítás

Rendelés felvétel: 06 30-709-7220
pannoniaasvanyvizkft@gmail.com

