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Téglás város polgármestere - csatlakozva Kovács Szilvia 

ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhaker-

tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  prog-

ramhoz - meghirdeti a helyi 

„A legszebb konyhakertek”  

című programot/versenyt 

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy sa-

ját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki 

konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és 

családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyü-

mölcsöt. 

A programban történő részvétel feltételei:  

az illető a programhoz önként kíván csatlakozni, 

rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megműve-

lésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, te-

lekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldsége-

ket/gyümölcsöket termeszt. 

Nevezési kategóriák: 

Balkon: Erkélyen kialakított  

Mini:  10 – 50 m2  

Normál:  50 m2 felett 

Zártkert 1.: Zöldség 

Zártkert 2.: Gyümölcsös 

Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs) 

Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmű-

velt kertek 

Jelentkezési határidő:  2015. április 30.  

Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és le-

adása 

Jelentkezési lap kérhető és leadható:  

Téglás Önkormányzatának 9. Irodájában  

Falugazdász Irodában  

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tu-

lajdonosa, vagy annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesz-

szünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a 

bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elen-

gedhetetlen lesz! 

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai: 

A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon  

5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyha-

kerti növény termesztése történjen 

A növények megválasztása szabadon lehetséges, 

mindenki igényének megfelelően 

A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, 

szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és 

egyben hasznos 

A kert rendezett környezetben helyezkedjen el 

A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége 

megfelelő legyen 

Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, 

szabályosan vezetett Permetezési napló 

Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek 

alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz hasz-

nálata, a madárbarát kert kialakítása: található 

benne madáretető, madáritató, és madárodú.  

(A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de 

nem kötelező – a www.mme.hu oldalon találha-

tó útmutatás alapján.) 

Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több féle 

fűszer és gyógynövény található. 

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indo-

kolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezé-

sében. 

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó 

„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő 

jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz jogosult 

a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján. 

Országos díj:  

Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászmű-
vész (Karcag), Munkácsy és Magyar Örökség 
díjas, érdemes művész alkotása 

Oklevél - Miniszteri aláírással,  
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes 

keretek között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 

miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával. 

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - au-

gusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alap-

ján. 

Eredményhirdetés:   

2015. szept.12-én, a Gulyásfesztiválon 

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 

kertművelő jelentkezését! 
Téglás, 2015. február 16.    

            Czibere Béla 

   polgármester  

Jótékonysági Bál  
2015. február 14-én a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Jótékonysági Bált szervezett a szülők, a pedagógusok és az intézmény partnerei számára. A prog-
ramban felléptek az iskola tanulói, tanárai és a szülői szervezet tagjai is.  A rendezvény díszvendége Rebecca 
Stanton amerikai lektor volt, aki önkéntesként dolgozik a két tanítási nyelvű osztályban. A bál a vadnyugat hangu-
latát igyekezett feleleveníteni a country zenével, a dekorációval és a pedagógusok táncával is. Köszönjük, hogy 
adományaikkal, tombolaajándék felajánlásukkal és részvéte-lükkel is hozzájárultak a rendezvény sikeres megszer-
vezéséhez!  
 
Farsang 
2015. február 20-án került megrendezésre a farsangi mulatság iskolánk mindkét tagozatán. A jelmezbe öltözött kisdiákok és pedagógusok 
zenés felvonuláson vettek részt a Fényes utcai iskola tornacsarnokában. A felvonulást közös tánc és az osztálytermekben játékos vetélkedés 
követte. A felső tagozaton a Sheriffeknek öltözött zsűri előtt mutatták be produkcióikat az osztályközösségek.  A humoros és táncos jelene-
teket tortával jutalmazta a zsűri. Az idei tanévben is a farsangi herceg és hercegnő tánca nyitotta meg rendezvényt. A télbúcsúztató rendez-
vényt követően a diákok részére diszkót szervezett a diákönkormányzat.  

 
Szilágyiné Bodnár Erzsébet  igazgató  

ELSZÁRMAZOTTAK BARÁTI KÖRÉNEK TALÁLKOZÓJA 
 „A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. Ha nem vágyakozna, 
nem térne vissza.” 
    (Gárdonyi Géza) 
Tisztelt Téglási Lakosok! 
 
Nekünk, Tégláson élőknek is nagy öröm az, ha tudjuk, hogy elszármazottaink 
szívesen gondolnak vissza az itt eltöltött éveikre. Jóleső érzéssel vesszük tudo-
másul, hogy egyre többen jelentkeznek felhívásunkra, hogy örömmel fogadják az 
Elszármazottak Baráti Körének létrejöttét. Az első találkozót 2015. május 1-jére, 
a Városnapi Ünnepségünk délelőttjére tervezzük. 
Továbbra is kérjük Önöket, hogy továbbítsák felhívásunkat elszármazott ismerő-
seiknek! 
Köszönjük azoknak, akik támogatják törekvésünket, segítik gyűjtőmunkánkat! 
A névvel és elérhetőséggel ellátott adatlapokat a kozmuvelodes@teglas.hu email-
címre vagy a Polgármesteri Hivatal, 4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz. alá kérjük. 

 
Czibere Béla polgármester 

M E G H Í V Ó 
 

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önöket 
2015. március 13-án 17.00 órára 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
167. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre 

Program: 
Koszorúzás a Református Templomkertben a Történelmi Kopjafánál 

A település egyházi vezetőinek ünnepi megemlékezése 
Városi ünnepség a Moziban 

Köszöntőt mond: Czibere Béla polgármester 
Az ünnepi műsorban közreműködnek: 

Bíró Olívia, a Debreceni Egyetem hallgatója 
valamint a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista  

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 
 
                Czibere Béla s.k.                                      Dr. Gál György s.k. 
                  polgármester                                                jegyző 

Értesítés éleslövészetről Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2015. március 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17-én 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. 

Kedves Hölgyeim! Magam és kollégáim, férfitársaim nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a közelgő Nőnap alkalmából. Kérem, fogadják szeretettel, és  
tiszteljék meg jelenlétükkel nőnapi rendezvényeinket!   Czibere Béla polgármester 
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Tisztelt Téglási Lakosok! 
Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű 
emberek visszatérhessenek a munka világába. Törekvésünk, hogy olyan 
lehetőségeket biztosítsunk, melyek segítségével településünkön mindez 
megvalósítható. Arra kérjük azokat a megváltozott munkaképességű 
téglási lakosokat, aki szívesen vennének részt a programban, hogy jelez-
zék szándékukat a Polgármesteri Hivatalban a jegyzőnél vagy a titkársá-
gon.         Dr. Gál György jegyző 

Változás az aktív korúak ellátásában 
Március elején még az önkormányzatok fizetik ki az arra jogosultak-
nak a foglalkoztatást helyettesít ő támogatást, valamint a rendsze-
res szociális segélyt, de azt követ ően már a járási hivatalok felada-
ta lesz. Mindenki vagy bankszámlára, vagy postai ut alással kapja 
meg járandóságát. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. márci-
us 1-jétől jelentős mértékben átalakul.  Az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. Az önkor-
mányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támo-
gatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok 
határozhatják meg. 

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hiva-
talok  állapítják meg. Ezek az ellátások a következőek:  
aktív korúak ellátása, 
időskorúak járadéka,  
ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  
közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi 
ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.  

A hatáskör-változással egyszerre március 1-jével megszűnik a rendsze-
res szociális segély, helyébe az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás lép. Ez utóbbit azok kaphatják meg, akik egészség-
károsodottak vagy 14 év alatti gyermek felügyeletét másképp nem tud-
ják ellátni. 

A másik változás, hogy – a járási hivatal által megállapított támogatá-
soknál már megszokott módon – bankszámlára, vagy postai utalással 
kapja meg mindenki járandóságát. Ehhez azonban a március elejei 
pénzfelvételnél – az önkormányzatnál – feltétlenül nyilatkoznia kell 
mindenkinek, hogy bankszámlára, vagy lakcímre kéri- e ezután utal-
ni a támogatást . Aki eddig is így kapta meg, annak teendője nincs. 

Aki március 1. után lesz jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, annak 
kérelmét a járási hivatalokban kell beadnia. illetve a településeken he-
tente ügyfélfogadást tartó járási ügysegédektől kaphatnak segítséget. 
Megmarad a lehetőség a kérelmek benyújtására a polgármesteri hivata-
loknál is, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYSEGÉDI SZOLGÁLTATÁSRÓL 
2015. március 01-t ől a Hajdúhadházi Járási 
Hivatal Téglás városban, az Okmányiroda 
épületében (4243 Téglás, Kossuth u. 43/A 
szám alatt) szerdánként, 8.00-16.30 óra kö-
zött  - ahogy a korábbi id őszakban  – tovább-
ra is ügysegédi szolgáltatást nyújt. 

Az ügysegéd feladatai:  
A Járási Hivatal feladatkörébe tartozó szoci-
ális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézésben 
segítséget nyújt: 

 
 - ápolási díj (alanyi - fokozott - kiemelt) 
megállapítása/felülvizsgálata, egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megállapítá-
sa, hatósági bizonyítvány kiállítása, 

 

- időskorúak járadéka megállapítása/
felülvizsgálata, alanyi/ normatív jogon köz-
gyógyellátás megállapítása, hadigondozott 
ellátások, 
- aktív korúak ellátása megállapítása/

felülvizsgálata (foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás). 

A fenti ügyekben átadja a kérelemhez szüksé-
ges nyomtatványokat, segít azok kitöltésé-
ben, illetve átveszi a kitöltött nyomtatványo-
kat, a csatolandó iratokat és továbbítja azt a 
járási hivatalhoz. 

Tájékoztatást ad az ügyféli jogokról, a járási hi-
vatal hatáskörébe tartozó ellátásokról. 

 
     Hajdúhadházi Járási Hivatal  

SZÁGULDÓ MÁTRIXOK 
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola tanulói idén 4. alkalommal vehettek részt a Száguldó mátrixok elnevezé-
sű országos tanulmányi verseny döntő fordulóján Irodalom és művészetek kate-
góriában. A megmérettetés a patinás debreceni Református Kollégiumban zaj-
lott. A döntőbe az ország minden részéből érkeztek tanulók. A versenyen az 
előzetes írásbeli fordulók megoldói közül csak a legjobbak vehettek részt, s nagy 
öröm számunkra, hogy tanulóink is közöttük voltak. 
Még nagyobb öröm, hogy idén is kimagasló eredményekkel 
büszkélkedhetünk. 
Czéh Petra hatodik osztályos tanuló 1. helyen, Szilágyi Imola 
a nyolcadikosok között a 3. helyen végzett. 
Nagyon szépen teljesített Csontos Zsófia, Fekete Dániel és Czéh Lenke is. 
Gratulálunk nekik, és felkészítőiknek, Bácskai Verának és Tompa Tibornénak! 

A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
szeretettel várja Önt és kedves barátait 

2015. március 6-án (péntek) 17 órától 

Antalfyné Cseppentő Éva képzőművész,  

Szekeres Antalné viseletkészítő, 

valamint  

Zoltán Judit és Egyedné Anna ékszer készítők 

„A Nő négyszer”  

címmel megrendezésre kerülő közös kiállítására 

A tárlatot megnyitja: 

Antalfy László 

A műsorban közreműködik: 

Varga Miklós hegedű 

Sopronyi Éva zongora 

Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.sz.) 

A megjelent hölgyek között nőnapi 
tombolaajándékokat sorsolunk ki 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a   
Bárczay Anna Városi Óvodába /Téglás, Kossuth u. 72/a/ az  
óvodai nyitott napok,  melyekre leendő óvodásainkat várjuk,  

2015. március 20-án pénteken és március 23-án hétfőn  
09.00 – 11.30 között lesznek. 

Az óvodai beiratkozásról www.teglas.hu oldalon, és a helyben szokásos 
módon történő hirdetésekben tájékozódhatnak. 
                                               Szabó Mónika óvodavezető 

Téglási sikerek a 31. megyei borversenyen 
A 31. megyei borversenyen téglási kertbarátainkra is-
mét büszkék lehettünk. 
Vegyes vörös bor kategóriában Tömöri Lászlót arany 
éremmel, ezüst éremmel Szabó László, Hordozó János 
és Fejszés Imre borát díjazták. Nemes vörös kategóriá-
ban az arany és a bronzérmet is Fejszés Imre kapta.  
Az év bora vándorserleget is természetesen kertbaráta-
ink zsebelték be: 
vegyes vörös kategóriában Tömöri László, nemes vörös 
kategóriában Fejszés Imre büszkélkedhetnek az elisme-
rő díjjal. Gratulálunk!    Szatmári Éva 

MÚZEUMI ESTÉK 
A Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében 2015. február 5-én Czi-
bere Béla polgármester megnyitójában a hagyományok őrzésének jelen-
tőségéről beszélt, s bemutatta Téglás Város pecsétjét. Vendégünk, 
Szendrei László debreceni történész, a Debreceni Egyetem szakreferense 
mutatta be nemrégiben megjelent "A Magyarok Istene" című kötetét, 
beszélt írói munkásságáról, történetírásról, 
történelmi hitelességről. 
A beszélgetés zárásaként a téglási általános 
iskola tanulói, Görög Nóra, Murguly Janka 
és Csontos Zsófia egy gyönyörű régi áldás-
sal kívántak minden jót a megjelenteknek. 

SZÍNES FOGLALKO-
ZÁS A VÁROSI GALÉ-
RIÁBAN 
A nyomok a Városi Galé-
riába vezetnek... Vidám, 
játékos foglalkozás kereté-
ben ismerkedtek meg az 
1.b osztály tanulói a szí-
nek világával és az alkotás 
örömével. Megcsodálták 
Gonda Zoltán debreceni 
festő- és grafikusművész 
alkotásait, kiválasztották a 
nekik legjobban tetszőt, és 
ők maguk is ceruzát, zsír-
krétát, ecsetet ragadtak, 
hogy vidámra, szépre szí-
nezzék a farsangi szem-
üvegeiket. 
Tompa Tibor Csabáné 
közművelődé-
si főtanácsos 

Tisztelt téglási lakosok! 
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egye-
sületének munkatársa információs ügyfélfoga-
dást tart minden hónap 3. hetében szerdán 9:00 
12:00 között a Városi Könyvtárban. A fenti idő-
pontban várjuk az egyesület tagjait és mindazo-
kat, akik a tagság iránt érdeklődnek, továbbá 
kapcsolatban állnak látássérült emberekkel, illet-
ve segíteni szeretnék őket. 
Nagy György Térségi munkatárs 
nagy.györgy@latasserultek.hu   
0630/350-7803 munkanapokon 8.00-13.00 

„Hangbújócska” 
Zenebölcsi 

 
A hetente megrendezésre kerülő és nagy népszerű-
ségnek örvendő játékos „Hangbújócska „ zenebölcsi 
foglalkozás múlt heti órája a farsang jegyében telt, 
ahol a szülők és a gyerekek egyaránt nagyon jól szó-
rakoztak. A foglakozások időpontja: minden héten 
pénteken, 9 órától. 
Díja: 750 Ft/alkalom, bérlettel 600 Ft/alkalom (5 al-
kalmas, 3000 Ft, két hónapig érvényes) 
Helyszíne: Városi Könyvtár ( Téglás, Kossuth u. 66.) 
Érdeklődni lehet:   
Szabó-Kiss Szabina (20/219-5332),  
Sigér Dóra védőnő,  
Városi Könyvtár ( +36/52/582-323) 

Háziorvosok rendelési idejének változása 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a háziorvosok rendelési ideje  
2015. március 2-tól 2016. február végéig módosul. Részletek a www.teglas.hu-n.  
        Dr. Gál György jegyző 


