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VII.Téglási Gulyásfesztivál
2015. szeptember 12.
Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Téglás minden
lakóját, ismerőseit, barátait, elszármazottait és minden kedves
érdeklődőt 2015. szeptember 12-én a Városi Mozi udvarán
megrendezendő
VII. Téglási Gulyásfesztiválra
Program:
7.00 – 13.00 gulyásfőző verseny csapatok, családok, baráti
társaságok, intézmények, egyesületek, civil szervezetek számára a délelőtt folyamán kézműves foglalkozások, nonstop mesefilm-vetítés, tanszergyűjtés, csocsó, ping-pong lehetőség, darts,
könyvturkáló, kézműves kirakodóvásár, vidámparki játékok
kicsiknek és nagyoknak
A nap házigazdája: R. Kárpáti Péter
10.00 Peti bohóc : bűvészshow és lufihajtogatás
10.30 Peti kis manói – a nyíregyházi Szivárvány Bábszínház
mesejátéka
11.00 „Varázslat” - Czető Zsanett és Józsa Tamara gyerek
műsora
11.30 Szüreti felvonulás kezdete
12.00 Lévai István és barátai cifraszűrös bemutatója,
ostorcsergetés
13.00 Szüreti fogatok visszaérkezése
13.30 „Jó ebédhez szól a nóta” Hajdú Bokréta Népdalkör
nótacsokra
14.00 Czibere Béla polgármesteri ünnepi köszöntője
14.20 A „Legszebb konyhakertek” országos verseny helyi
eredményhirdetése

15.00 A főzőverseny eredményhirdetése
15.30 Ezüst Alkony Népdalkör
16.00 Süveg Citerakör és téglási mesemondó gyerekek
16.30 Ördögmotolla Néptáncegyüttes
17.00 Slágerbomba : R. Kárpáti Péter, Czető Zsanett és Józsa
Tamara zenés műsora
17.30 Holdfény Majorette Csoport és a Lesz Dance Tse tánca
18.00 Torma Kata zenés műsora
18.30 Czelder Attila zenés műsora

19.00 Báder Tibcsy és Varga Kinga, a Slágertévé sztárjainak
műsora
19.40 DFDC táncprodukciója
20.00 Szabó Ádám, az X-Factor és Csillag születik sztárja
20.30 Tűzijáték
21.00 – 23.00 Slack Zenekar
A rendezvény fővédnökei:
Tasó László államtitkár
Pajna Zoltán, a Megyei Közgyűlés elnöke
A program megvalósításában közreműködnek:
Téglás Város Önkormányzata
Bárczay Anna Városi Óvoda
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
Bek Pál Kertbarátkör
Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
Téglási Telephelye
Téglás Város Polgárőr Szervezete
Nyugattól Keletre Egyesület
Sándor és Nagy Hangtechnika
Szeptember 7-ig várjuk a főzőversenyre nevező csapatok, baráti társaságok, családok és intézmények nevezését, melyet a
Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában vagy a 314-312 telefonszámon lehet Tompa Tibor Csabáné közművelődési főtanácsosnál és Barna Szilvia ügyintézőnél.
A versenyre gulyás ételekkel lehet nevezni. A zsűrizés két
kategóriába zajlik:
1. Intézmények, egyesületek, szervezetek
2. Családi és baráti társaságok
A zsűri tagjai:
Molnár Zsolt, a Csokonai Étterem séfje
Vatai Imréné, városunk díszpolgára
R.Kárpáti Péter színművész
A program megvalósítását a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
segítette.
A „Legszebb konyhakertek” elnevezésű országos program
ötletgazdája és koordinátora Kovács Szilvia, Karcag város
alpolgármestere.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Tisztelt téglási Lakosok!
A Degenfeld-Schomburg kastély felújításának
1. üteme befejeződött Tégláson. A kastély és
parkjának rekonstrukciója Európai Uniós támogatással és a tulajdonosi csoport beruházásával
valósult meg.
A kastély múltját, jelenét és jövőjét a
www.degenfeldkastely.com honlapon mutatjuk
be. Ahhoz, hogy ezt a településünkön lévő
gyönyörű épületet elfoglalja méltó helyét a
kastélyok között az országban, szükségünk van
a téglási lakosok segítségére.
Mindnyájan tudjuk, hogy a jövőt csak múltunkat tisztelve építhetjük.
Azzal a kéréssel fordulunk Téglás lakosságához, hogy akinek a kastéllyal, illetve a településsel összefüggő - tárgyi, írásos, bármilyen - emléke van, és azt felajánlja bemutatásra, keressen bennünket, hogy a múltat
őriző tárgyak az eredeti helyszínükön új
életre keljenek.
A felajánlott tárgyak, fényképek lefényképezve, lemásolva, biztosítással és biztosítékkal ellátva, feliratozva; az adományozó saját
tulajdonában maradva, a kastélyban kerülnek elhelyezésre.
Kérjük Önöket, segítsenek a kutató-gyűjtő
munkában, hogy Téglás városának története
összegyűjtve a következő generációk és a turisták számára is bemutatható legyen. Annál inkább fontos ez, mert a háború előtti generációk

eltűnésével megsemmisülhetnek azok a tárgyi
emlékek , amelyek az utódok számára kevesebb
figyelemmel vagy értékkel bírnak. A felajánlott emlékeket, legyenek szívesek, a polgármesteri hivatalnál, Tompa Tibor Csabáné közművelődési főtanácsos részére átadni illetve jegyzékbe vetetni.
Köszönettel:
Czibere Béla
Téglás város polgármestere
Miklóssy Máté
Hydroexport-Keviép Kft.
Fejszés Imre
Bek Pál Kertbarátkör
Szabó Csaba
Turáni Sólyom HE

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
- Betanított munkára munkavállalókat keres
- Targoncavezető jogosítvánnyal rendelkező munkavállalókat
keres gázüzemű targoncára.
- Géplakatos szakképzettséggel rendelkező munkavállalókat
keres beállító lakatos munkakörbe
- Hegesztő képzettséggel rendelkező munkavállalókat keres
azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezés: személyesen,
a cég telephelyén Tégláson
Papp Sándorné
HR munkatársnál
Tel.: 52/582-804

Szent István Nap
A városi ünnepséget a megújult parkban
tartottuk, mely remek helyszínt adott a
kézműves kirakodóvásárnak és a bemutatóknak. Az eső ellenére is jó hangulatú
rendezvényen a Debreceni Fafaragók
Baráti Körének bemutatója mellett népzenei produkciókat hallhattak az érdeklődők, majd a Virágkarneválra érkezett
Samac Folklór Együttes táncműsorát
tekinthettük meg. Az új kenyeret Juhász
Imre atya szentelte meg. Téglás Város
Önkormányzata nevében köszönöm a
közreműködőknek a segítséget, a megjelenteknek pedig az aktív, érdeklődő jelenlétet!
Czibere Béla polgármester

Megújult a város főtere
A közfoglalkoztatási program segítségével új külsőt kapott a
városunk központjában lévő park. Az elkészült díszburkolat, a
járdák, a fásítás a közfoglalkoztatásban dolgozók keze munkáját dicsérik, köszönjük
nekik és munkavezetőiknek!Az így kialakított tér
kiválóan alkalmas a közösségi rendezvények
megtartására is. Bízunk
abban, hogy a téglási
lakosok örömmel veszik birtokba az új teret! Közösségünk érdekében
kérünk mindenkit, hogy vigyázzon a park tisztaságára és rendjére!
Szintén a közmunka program keretében gyártott térkövekből épült járda a Szociális Gondozási Központhoz,
illetve szilárd burkolatot kaptak Böszörményi és a Degenfeld utcai szikkasztó árkok.

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

KÖNYVELÉST VÁLLALOK
Társas vállalkozások, egyéni vállalkozók, társasházak, adószámos magánszemélyek, őstermelők részére Téglás, Hajdúhadház, Bököny, Újfehértó vonzáskörzetében.
„Megbízható könyvelés, korrekt áron!”
Hívjon bizalommal! 30/5177-884
ildikokonyveloiroda@gmail.com
Szőllősi Ildikó
Mérlegképes könyvelő

VÁROSI HÍREK

Tájékoztatás karbantartási munkálatokról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nyírségi Ivóvízminőség Javítási Program keretében 2015. augusztus 14-én
elkezdődnek a Bököny - Téglás víztorony közötti ivóvíz
távvezeték Téglás belterületét érintő kivitelezési munkái.
Az érintett szakaszok: Fenyves utca, Liget utca, József
Attila utca, Pozsár Gyula utca, Vágóhíd utca és az Alkotmány utca egy bizonyos szakasza (a Víztorony környéki
rész). A munkálatok előreláthatólag szeptember 10-ig
tartanak. A kellemetlenségekért szíves elnézésüket és a
munka elvégzéséig türelmüket kérjük.

Mezőgazdasági értékeink

Szabó Mónika óvodavezető jubilálása

Megtörtént a „Legszebb konyhakertek” elnevezésű országos verseny 2. szemlézése is
Tégláson. A 3 tagú zsűri szebbnél szebb konyha- és fűszerkertekben, gyümölcsösökben
járt. A helyi szakmai zsűri tagjai: Szegedi Attila képviselő, aki főiskolai adjunktus, okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, valamint Hegedűs Miklós és Kenyeres László , a
Bek Pál Kertbarátkör tagjai.
Nagy örömünkre szolgál, hogy településünkön is él még a kertművelés iránti tisztelet, a föld értékeinek megbecsülése, és
az idősebb generáció szívesen adja át tudását és a termőföld szeretetét a fiataloknak. A megtekintett kertek egytől egyig
ápoltak, rendezettek, átgondolt kialakításúak.
Az országos verseny helyi eredményhirdetésére szeptember 12-én, a Gulyásfesztiválon
kerül majd sor.
Szintén a Föld szeretete tükröződik a mezőgazdasági közmunka program irányítóinak és
dolgozóinak munkájában. A program keretében hatékonyan zajlik a haszonnövények
termesztése. A megtermelt növényeket a Városi Konyha dolgozza fel a bölcsődei, óvodai,
iskolai és közétkeztetésre, így a termelés nagy segítséget jelent a változatos, egészséges
ételek elkészítésében.

Szabó Mónika, a Bárczay Anna Városi Óvoda vezetője 25 éve töretlen lelkesedéssel,
tenniakarással, kifogyhatatlan energiával dolgozik a téglási gyerekekért. Szívből gratulálunk eredményeihez, és további jó munkát kívánunk neki a téglási gyerekek és szülők, nagyszülők nevében is!

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szünidei tábora

Iskolánk ismét Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Augusztus 14-én befejeződött a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyerekeknek szervezett nyári játszóháza. A szervezők közös
főzéssel egybekötött zárónappal búcsúztatták az értékes programokat kínáló tábor
vidám résztvevőit.

2012-ben iskolánk három tehetséggondozó programját akkreditálták kiválóra. Az akkreditálás 3 évre szólt. 2015 tavaszán az
Angol nyelvi, a Grafika és a Pindur-Pandúr Közlekedéskultúra tehetséggondozó műhely kérte az újra akkreditálását. A benyújtott dokumentumok alapján a minősítő testület újra kiválóra minősítette mindhárom műhely munkáját. Az Akkreditált
Kiváló Tehetségpont oklevél és dísztábla átadására 2015. szeptember 12-én Budapesten kerül sor a „Tehetség szabadon”
címmel megrendezett szakmai konferencián.

SPORT XXI edzőtábor Tégláson.
Vágányzári információ
Magyar Súlyemelő Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság Téglás HAJDU
Ipari VSE szervezésében edzőtáborban vettek részt tehetséges utánpótlás korú
súlyemelő sportolók, augusztus 17-21.-között. A SPORT XXI programon belül 15
sportoló képviseltette magát. Szerencs VSE, Békési TE, Biharnagybajom, és a
Téglás HAJDU Ipari VSE. A versenyzők napi két edzésen vettek részt és emellett
különböző gyakorlatokat hajtottak végre/medicin labda dobás, helyből távol ugrás,
, has-hát gép stb./Az edzőtábor eredményes és sikeres volt, de azért még van mit
előre lépni, és fejleszteni. Szabad idejükbe BOWLING pálya , Augusztus 20.-i
rendezvény , szalonnasütés, grillezés stb. A versenyzők napi 5 étkezést kaptak
ezzel is elősegítve a fejlődésüket. Az edzőtábor felméréssel zárult, ami bizonyította
szükségességét és fontosságát, többen megjavították legjobbjaikat és több egyéni
csúcs született. A tábort Nagy László vezette.
Nagy László szakosztály vezető

Téglás Városi Képes Újság
Impresszum
Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu
Szerkesztő: Szabó Csaba
Hirdetésfelvétel:
Téglás,Malom u.2/a
Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város
területén.

Gyászhír
Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy nyugalmazott munkatársunk
KONTRA JUDIT
2015. augusztus 27-én, életének 62. évében türelemmel viselt, hosszú betegség
után örökre megpihent.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozói

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2015. szeptember 06
-tól 2015. október 01-ig Szolnok – Püspökladány állomások között végzett pályaépítési munkák miatt a 100as sz. (Budapest) – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza
– Záhony – (Csop) vonalon, a hirdetményen szereplő
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Szelektív szemétszállítás

Színházbérlet Tégláson
Három előadásból álló bérletsorozatot indítunk a Téglási Városi
Moziban, ahol a Körúti Színház vidám, népszerű darabjait mutatjuk be. A bérlet 6000 Ft-ba kerül. Az előadások jövő évadban,
2015. őszén kezdődnek.
Információ és bérletvásárlás a Téglási Polgármesteri Hivatal 10.
irodájában, Juhász Anitánál 52/384-312 és a Városi Könyvtárban
52/582-323
Tervezett előadások: - Én és a kisöcsém (Koltai Róber)
- Katyi (Tahi-Tóth László)
- A vén bakancsos és a fia, a huszár (Beleznay Endre)
További információ és bérletvásárlás : Téglási Polgármesteri
Hivatal 9. iroda Tompa Tibornénál, a 10. sz. irodában Juhász
Anitánál 52/384-312 telefonszámon és a Városi Könyvtárban
52/582-323.

Erasmus + Program
A Nyugattól Keletre Egyesület idén nyáron Tégláson két nemzetközi ifjúsági csereprogramot is szervezett az Erasmus+ program keretében. A „European heritage” program témáját az Európai Uniós tagállamok Világörökségének részét képző helyszínei és kulturális hagyományai szolgáltatták. A „Neither with it, nor without it” című projektben pedig a fiatalok azt vitatták
meg, hogyan is hat a mai kor ifjúságára a digitális fejlődés és technikai vívmányok. A cseréken hazánk fiataljai megismerkedhettek más európai kultúrákkal, és gyakorolhatták az angol nyelvet; a külföldiek pedig megismerhették országunkat, és jó
hírét vihették városunknak.
Brutóczki Csaba elnök

