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Képviselő-testületi ülés
Téglás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. november 27-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.
A napirendi pontok előtt Czibere Béla polgármester
bemutatta Dr. Gál Györgyöt, aki 2014. november
17-től Téglás Város jegyzői tisztét tölti be.
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták
a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta történt fontosabb intézkedésekről.
A képviselő-testület elfogadta a Hajdúhadházi
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a szociális-családsegítői tevékenységéről. A beszámolót a testület részletesnek
és mindenre kiterjedőnek értékelte, s az intézmény
tevékenységét megfelelőnek ítélte. Elhangzott,
hogy a pszichológus-állás betöltése a háromszori
meghirdetés ellenére sem sikerült, ezért a képviselőtestület javaslatot tett arra, hogy az intézmények
közötti együttműködéssel a közeljövőben megol-

dást kell kidolgozni a probléma orvoslására.
Elfogadásra kerültek a 2015. évi költségvetés
irányelvei.
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
törvény alapján meghatározta az általános iskola
felvételi körzetét, ami Téglás város közigazgatási
területe.
A Testület elfogadta a 2014. évi költségvetés módosítását.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület
egyhangúlag megszavazta, hogy az Önkormányzat ismét
ajándékcsomagban részesíti az ebben az évben 70. életévüket betöltő lakosokat.

A Képviselő-testület zárt ülés keretében bírálta el a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatokat, valamint döntött a Városellátó Szervezet intézményvezetői állására kiírt pályázat újbóli meghirdetéséről.
A Különfélék keretében aktuális kérdésekről, feladatokról tájékozódtak a képviselők.
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ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Bemutatkozik Téglás Város új jegyzője
Tisztelettel köszöntöm Téglás Város valamennyi lakosát. Téglási gyökerekkel rendelkező,
a közigazgatásban tapasztalatokat szerzett köztisztviselőként hitvallásom, hogy ne menjen
el tőlünk úgy ügyfél, hogy nem oldották meg a problémáját, természetesen a törvényi keretek betartása mellett. Ars poeticám, hogy nem az ügyfél van értünk, hanem mi vagyunk
érte, amely gondolatnak szeretnék Tégláson is maradéktalanul eleget tenni. Az állampolgárokkal, az ügyfelekkel kapcsolatban azon fogok fáradozni, hogy egy
humánus, a problémákat gyorsan és hatékonyan megoldó, és a jogszabályokat betartó és betartató Polgármesteri Hivatal szolgálja őket. Ehhez kérem a Város
valamennyi lakójának a segítségét, megígérve, hogy a
legjobb tudásom szerint igyekszem a problémákat
megoldani, és ígérem, hogy a jegyzői szoba ajtaja az
állampolgárok, a lakosság előtt mindig nyitva lesz.
Dr. Gál György jegyző

Rendhagyó grafika óra ás tárlatvezetés a Városi Galériában
Ritka pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik elfogadták meghívásunkat, és ellátogattak
a téglási Városi Galériába, hiszen személyesen találkozhattak Gonda Zoltán festő- és grafikusművésszel, akinek októberben nyílt állandó kiállítása Tégláson, a település számára felajánlott
alkotásaiból.
Általános iskolánk művészeti tagozatának grafika tanszakos tanulói rendhagyó foglalkozás keretében ismerkedhettek a művésszel. A gyerekek rövid irodalmi-zenei összeállítással ajándékozták meg a képzőművészt, aki szívesen beszélt pályafutásáról, alkotásairól, s különböző
grafikatechnikai eszközöket mutatott be a gyerekeknek.
A diákok után a felnőtt látogatók beszélgethettek az alkotóval, aki személyesen vezette
végig a közönséget a tárlaton, válaszolt kérdéseikre, beszélt a kiállított művekről. Czibere Béla
polgármester úr és Szentpéteriné Zeller Edit nyugalmazott vezető főtanácsos asszony arról mesélt, hogyan jött létre a Városi Galéria a volt gyermekorvosi rendelő helyén.
Településünk méltán lehet büszke arra, hogy a neves képzőművésznek itt nyílt állandó
kiállítása, s megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat, és jó szívvel állt a téglási
közönség rendelkezésére. Tompa Tibor Csabáné közművelődési főtanácsos

VÁROSI HÍREK
Iskolánk idén is csatlakozott a CIPŐSDOBOZ AKCIÓHOZ!

4. A dobozba NE TEGYEN:

Csatlakozzon ÖN is! Szerezzen örömet egy rászoruló gyermeknek! Csak

Agresszivitásra késztető képeket, játékokat (játékpisztoly, kés, pc-

egy cipősdoboz kell hozzá, amit töltsön meg ajándékkal. Egyszerű, ugye?

játék), konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt, folyékony dolgokat,

Bővebb információ: http://ciposdoboz.hu

gyógyszereket, törékeny tárgyat.

Hogyan készíthetünk Cipősdoboz ajándékot?

5. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapír-

1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt!

ral, (lehetőleg külön a tetejét és külön az alját), majd ragassza le átlátszó

2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát!

cellux ragasztó szalaggal, vagy kösse át zsineggel! (Így nem nyílik ki

3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:

szállítás során, viszont könnyen kinyitható és visszazárható az elengedhe-

Játékok (kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy tetlen biztonsági átnézések elvégzésekor!)
hangot adó játékok), iskolai eszközök (tollak, ceruzák, számológépek, A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak

A Bárczay Anna Városi Óvoda
Kollektívája nevében
tisztelettel megköszönöm a
2014. évi Óvodai Bál résztvevőinek, támogatóinak, tombolatárgy felajánlóknak, hogy adományaikkal hozzájárultak kitűzött cél unk el éréséhez.
Külön megköszönöm a szülőknek, hogy lehetővé tették az
óvodások fellépését.

zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök), higiéniai eszközök (fogkefe, fog- szánja ajándékát, pl. így: “fiú 12″ vagy “lány 8″.
krém, szappan, fésű), egyéb (cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, Az elkészült cipősdobozokat 2014. december 5-ig adhatják le iskopólók, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv).

Szabó Mónika óvodavezető

lánkban. SEGÍTSÉGÉT KÖSZÖNJÜK!

Kedves lehet még: egy képeslap vagy családi fotó néhány üdvözlő
sorral, jókívánsággal.

„Szemnek, léleknek”
címmel Sárga Antalné gobelin készítő munkáiból nyílt kiállítás a Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézményben. Az idei tárlatok sorának záró eseményén Németi Katalin intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, aki példaértékűnek nevezte azt a szorgalmat, kitartást, valamit létrehozni akarást, amit
az alkotó a varrott képeken keresztül közvetít. A tárlatot megnyitó Szentpéteriné
Zeller Edit nyugalmazott kulturális főtanácsos a gobelin történetének rövid öszszefoglalása után az alkotói indíttatásról, a személyes útkeresés motivációjáról
beszélt, majd a képek szín,- és forma világának, valamint a képek témáinak gazdagságát hangsúlyozva utalt arra az üde sokszínűségre, ami a kiállított anyag
jellemzője.Az alkotót, a könyvtárban megrendezésre kerülő, immár második
kiállítása alkalmából munkatársai, barátai versekkel köszöntötték. Gitáron közreműködött Arany Zoltán zenész. A tárlat 2014. december 31-ig látható a
könyvtár nyitvatartási rendjében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Németi Katalin
Láthatatlan Angyalok Tégláson
A tavalyi karácsonyi élelmiszer adomány gyűjtő akciónk keretében 23 család részesült a Láthatatlan Angyalok jótéteményében.
Ezért a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat idén is kéri a Láthatatlan téglási Angyalok segítségét
ahhoz, hogy a településen nehezebb körülmények között élő gyermekek gondtalan karácsonyát támogathassuk.
Ha lehetősége van rá, kérjük adományával segítse ezen célkitűzésünket!
Várjunk
- tartós élelmiszereket (liszt, cukor, konzervek,
olaj, száraz tészták, rizs),
- jó állapotú mesekönyveket, játékokat,
- tisztító- és tisztálkodási szereket,
- édességeket.
Minden kis felajánlással hozzájárul ahhoz, hogy a településen élő összes gyermeknek boldog karácsonya legyen.
A felajánlásokat 2014. december 15-ig várjuk a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában,
Téglás, Liget u. 1. szám alatt.

HELYI ÉRTÉKTÁR MŰHELYMUNKA
November 19-én Helyi értéktár műhelymunkán vettünk
részt Hajdúhadházon. A találkozón, melynek célja a
helyi értékek felkutatása és feltárása, a környező települések vezetői és közművelődési szakemberei voltak
jelen. Téglási mozaik című prezentációnkban mutattuk
be városunk számos néprajzi, építészeti, ipari, természeti és kulturkincsét (a Degenfeld Kastélyt, a Református Templomot, a Hajdu Zrt-t, a Gulyásfesztivált, a
Téglási Teátristákat, a helyi íjászkört stb.) . Helyi értéktárunk számbavétele folyamatos, így ezúton kérjük a
lakosság segítségét ezek felkutatásában. Szívesen
vesszük véleményüket, ötleteiket a sajátosan téglási
jellegű tárgyak, népszokások, ételek, ipari vagy építészeti alkotások stb. összegyűjtésében.
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Czibere Béla polgármester

RINGATÓ AVAGY ZENEBÖLCSI MÁSKÉPP
(Kisgyermekkori zenei nevelés 0-3 éves korig kodályi elvek alapján)
Kedves kisgyermekes szülők és kismamák!
Ringató foglalkozás indult Tégláson babáknak, kisgyerekeknek és szüleiknek, melyre folyamatosan várjuk a további érdeklődőket is.
zenei élmény, közös játék, éneklés
Mondókák, ölbéli játékok
Bővebb információ a módszerről: www.ringato.hu
A foglalkozások időpontja: minden héten pénteken, 10 órától
Díja: 1000 Ft/alkalom
Helyszíne: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)
Érdeklődni lehet: Szabó-Kiss Szabina (20/2195332). Sigér Dóra védőnő
Városi Könyvtár (+36-52-582-323)

