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Tisztelt Lakosság!
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 22-i ülésén a 103/2014. számú
határozatával a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvény értelmében létrehozta a Települési Értéktárat, illetve 17/2015. (III. 26.) határozatával a Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata a Tégláson található építészeti, kulturális, ipari, mezőgazdasági, sport és
természeti értékek felkutatása, számbavétele, gyűjtése, dokumentálása.
A települési önkormányzatok a gyűjteményt megküldik a megyei értéktár bizottságoknak, egyben
javaslatot tesznek arra, hogy mely értékek felvételét javasolják a megyei értéktárba, innen kerülhet
tovább a javaslat a hungarikumok sorába.
Mi is az érték? A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „Valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki.” Mi tehát az, ami egy településen értéknek számít?
Mi a téglási érték?
Természetesen minden, amit az itt lakók közössége becsesnek, fontosnak, kiemelkedőnek tart. Legyen az egy régi, patinás épület, egy különleges fa, egy hagyománnyá vált fesztivál, egy hosszú idő
óta színvonalasan működő társulat, egy különleges étel. Mindaz, ami eszünkbe jut, amikor városunkra
gondolunk, amire büszkék vagyunk, ami miatt szeretünk itt élni - mindaz, ami összeköt bennünket.
Elkezdődött a helyi értéktár kialakítása, 10 érték már szerepel a gyűjteményben, de természetesen a
gyűjtőmunka folytatódik tovább, az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Kérjük ehhez
az Önök segítségét is! Szívesen vesszük ötleteiket, javaslataikat, hogy egy településünkhöz méltó,
gazdag értéktárat tudjunk felmutatni.
Legyen sok örömünk ebben az értékes gyűjteményben!
Czibere Béla polgármester

Téglási Települési Értéktár
A Téglási Települési Értéktár Bizottság 2016. január 13-ai ülésén az alábbi értékeket vette fel a Téglási Települési Értéktárba:
1. Református Templom – épített környezet
2. Degenfeld-Schomburg Kastély – épített környezet
3. Angolpark, Téglás – természeti környezet
4. Helytörténeti Kiállítóteremben összegyűjtött muzeális anyag – kulturális örökség
5. Városi Galéria: Gonda Zoltán állandó kiállításának művészeti anyaga – kulturális örökség
6. Történelmi kopjafa – kulturális örökség
7. Gulyásfesztivál – turizmus
8. Téglási Teátristák – kulturális örökség
9. Téglási kolostoros – agrár- és élelmiszergazdaság
10. Téglási csigapörgetők című film – kulturális örökség
(a film megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=9hNOBGKkuec)
Várjuk a további javaslatokat, melyekhez szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal 9. és 10.
sz. irodájában beszerezhetők.

Mezítláb a parkban
Ismét nagy érdeklődés övezte a Körúti
Színház előadásait a téglási Városi Moziban, ahol a délutáni órákban Csukás
István Ágacska című mesejátékának
tapsolhattak a gyerekek, este pedig Neil
Simon Mezítláb a parkban című darabját láthatta a közönség. A darabválasztás
és a szereplők frenetikus játéka garancia
volt a jó hangulatra és a színvonalas
szórakoztatásra.
Köszönjük a társulatnak a remek előadást, a közönségnek a megtisztelő érdeklődést!
Azoktól, akiknek nem sikerült már helyet
biztosítanunk, elnézést kérünk, és mindenkit szeretettel várunk március 5-én a
Katyi című előadásra!

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Magyar Kultúra Napja
Téglás több évtizedes hagyományát folytatva a Magyar
Kultúra Napjának városi ünnepsége 2016. január 22.-én
a könyvtár falai között került megrendezésre. Egy olyan
helyszínen, amely országszerte valamennyi településen az
egyik legemblematikusabb bástyája, temploma, szellemi
örökségünknek, összetartó ereje, otthona közösségünknek.
Czibere Béla polgármester ünnepi köszöntőjében, a Himnusz születésnapján e közösség gazdag kulturális életéről
beszélt, amely az idei esztendőben, a település várossá
válásának 25. évfordulóján még nagyobb odafigyelést,
különös hangsúlyt kap majd. A Magyar Kultúra Napja a
jubileum tervezett rendezvényeinek szép kezdetét, színvonalas nyitányát is jelenti. Ezt követően a Kulturális és
Művészeti díj átadására került sor, melynek keretében dr.
Gál György jegyző ismertette Téglás Város Képviselő-

testületének határozati javaslatát, miszerint kiemelkedő és
példaértékű közművelődési tevékenységéért az elismerést
2016-ban a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény kollektívája veheti át. A település a díjjal
köszönetét fejezte ki azoknak a könyvtárosoknak és közművelődési szakembereknek, akik évtizedek óta ápolják,
gazdagítják a helyi közösség szellemi örökségét, kulturális
értékeit. A kitüntetetteket Tompa Tibor Csabáné közművelődési főtanácsos méltatta, az okleveleket Czibere
Béla polgármester, és dr. Gál György jegyző adta át. A
díjátadó ceremóniát követően emléklappal nyilvánította ki
köszönetét a város a Polgármesteri Hivatal kulturális területen dolgozó munkatársainak. Az est további részében a
jelenlévők „Mi marad meg?” címmel Gyuris Tibor színművész és Olajos Gábor gitárművész zenés irodalmi műsorát tekinthették meg.
Németi Katalin intézményvezető

A téglási Bek Pál Kertbarátkör tagjai a jövőben sem maradnak programok nélkül, hiszen gőzerővel készülnek a
A 38. bor- illetve a 11. pogácsasütő versenyt rendezték február 20-ai hagyományos disznóvágásra, illetve márcimeg a hétvégén a Bek Pál Kertbarátok. A 11-féle, fino- usban megyei találkozónak is otthont adnak.
Fejszés Imre elnök
mabbnál finomabb pogácsa közül Árva Istvánné pogácsái
ízlettek legjobban a zsűrinek, aki nemcsak az első, de a
harmadik helyet is megszerezte. A képzeletbeli dobogó
második fokára Csobán Jánosné állhatott fel, Szalatyán
Györgyné pogácsája pedig különdíjat kapott.

Bor- és pogácsa verseny a Bek Pál
Kertbarátkörben

Szakavatott zsűri értékelte a téglási borokat, melyek mindegyikét javasolja a megyei borversenyen történő megmérettetésre is.
Fehérbor kategóriában 8 borfajtát kóstolhatott a zsűri.
Eredmények:
1.Kovács József
2.Fejszés Imre
3. Hordozó János
Rosé kategóriában 5-féle bor versengett az első helyért:
1. Fejszés Imre
2. Szabó László
Vörösbor kategóriában nem kevesebb, mint 33 ízletes bor
közül kellett a legjobbakat kiválasztania a zsűrinek:
1. Fejszés Imre
2. Tömöri László
3. Legoza Imre
Különdíj: Molnár János és Hegedüs Miklós

Tájékoztatás fogorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. február 11-től február
25-ig, valamint 2016. március 9-től március 11-ig Dr.
Szilágyi Zsolt szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Pétery Zoltán, a rendelő ajtaján kifüggesztett időpont szerint.

Munkahelyek a honvédségben Megemelt fizetés és nagyobb megbecsülés
várja azokat a fiatalokat, akik szerződéses katonai szolgálatot vállalnak a
Magyar Honvédségben. Napjainkban sokan keresik azt a munkahelyet, amelyet - amellett, hogy biztos anyagi megbecsülést nyújt - a stabilitás és a megbízhatóság jellemez. Számukra jelenthet megoldást a szerződéses katonai
szolgálat, hiszen ma a haderő egy professzionális alapokon működő, a munkaerőpiacon is jelentős tényezőként jelen lévő szervezet. Érdeklődésünkre a
debreceni toborzó irodától megtudtuk, hogy elsősorban harc – és gépjárművezető, egészségügyi katona, felderítő, lövész beosztásokra várják a jelentkezőket. A jelentkezés kortól és nemtől független, aki sikerrel teljesíti az – egészségügyi, pszichikai és fizikai - alkalmassági vizsgálatot, csatlakozhat a honvédség állományához.
Nagy Zoltán alezredes MH Hadkieg. Kp.

VÁROSI HÍREK
Ifjúsági csereprogramok
a Nyugattól Keletre
Egyesület szervezésében
Egyesületünk az Erasmus+ programban 3 ifjúsági csereprogramot nyert
erre az évre. A cserékre külföldi
fiatalok érkeznek, ahol megismerhetitek őket, gyakorolhatjátok az angol
nyelvet. Mindezt ingyen, teljes ellátás mellett! Ne hagyjátok ki! A jókedv és a szórakozás garantált!
Már most várjuk jelentkezéseteket!
(Tel: 30/790-6192,
nyugattolkeletre@gmail.com)
Ha megnéznéd, hogy milyen is volt
egy program, a facebook profilunkon (https://www.facebook.com/
nyugattolkeletre/) rengeteg képet
találhatsz a cserékről!

Maskarádé a Könyvtárban!
A Téglási Városi Könyvtár 2016. február 06-án egy vidám farsangi foglalkozással csatlakozott az idén tizedik alkalommal meghírdetett Kultúrházak éjjel-nappal című országos programsorozathoz. A rendezvényen a
maskarás kutyusok, cicusok és tigrisek egyaránt jól érezték magukat,
sőt a kézműveskedés mellett szívesen lapozgatták a mesekönyveinket
is.

ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM ISKOLÁNKBAN
A látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének képviselői látogattak el
iskolánkba. „Érzékenyítő program” keretében ismerkedhettek tanulóink a látássérültek mindennapjaival.
A program célja, hogy segítsék legyőzni a kényelmetlen érzést, amely akkor
kerít hatalmába, amikor látássérült emberrel találkozunk.
Osztályonként két helyszínen zajlott a foglakozás, ahol a gyerekek megismerkedhettek a BRAILLE ABC-vel és írógéppel. Mindenki megkapta a keresztnevét ily módon legépelve. Hagyományos, általuk is ismert játékokat próbálhattak
ki melyeket speciálisan látássérülteknek készítettek, valamint olyan eszközöket
is bemutattak, amelyek megkönnyítik a vakok mindennapi életét. (pl.: beszélő
vérnyomásmérő, színfelismerő készülék, fényjelző gép)

„Ó Erdély szép hazám....”

Ünnepi magyar nóta és operett gála előadás az Erdélyben
élő legnevesebb énekesekkel
2016. március 13-án Vasárnap a Debreceni Lovarda színháztermében!
Fellépnek: Buta Árpád, Boros Emese, Miklós Szilvia,
A másik helyszínen Zsombor (aki egy betegség következtében teljesen elveszí- Szilágyi Sándor, Tasnádi Melinda, Tasnádi Ferenc
tette látását) és vakvezető kutyája, Denise segítségével a gyerekek betekinthet- Előadás kezdete: du. 16 ó
tek a nem látók életébe. Megtudhatták, milyen nehézségekkel jár számukra akár Kedvezményes jegyek 1.300.- Ft/fő elővételben kaphatók
a könyvtárba való eljutás.
az Idősek Klubjában. Autóbusz indul!
„Kérdezzetek bátran, rossz kérdés nincs”- hangzott a biztató mondat. Így a merészebbek fel is tették kérdéseiket. A gyerekek nagy érdeklődéssel és nyitottsággal fogadták őket, valamint a többi osztályból is sokan szerettek volna ilyen
rendhagyó órán részt venni.
Burai Erika

Kézműveskedés a Családi kuckóban
2016. január 29-én első alkalommal került sor a Családi Kuckóban
megtartott családi kézműves foglalkozásra. A Tóth Imréné óvodapedagógus által vezetett programsorozat célja, hogy szülők és gyerekek közös élményévé váljon az alkotás folyamata. Nagyon jó hangulatban
zajlott a foglalkozás, melyen 8 család vett részt. Öröm volt látni az
együtt munkálkodást, és nagyon szép alkotások születtek! Köszönjük,
hogy velünk tartottatok! A következő kreatív családi délután március
25-én lesz, amikor tavaszi pom-pom fát készítenek majd a résztvevők.
Mindenkit nagy szeretettel vár Téglás Város Önkormányzata és Tóth
Imréné Gudász Tünde óvodapedagógus, foglalkozásvezető!
ANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNA
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Jubileumi polgárőr bál
Téglás Város Polgárőr Szervezete 2016. január 16-án ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Az ünnepségen Kolompár László megköszönte a szervezet tagjainak az odaadó, kitartó és áldozatos munkáját. Az
alapító tagoknak: Kukucska Mihály, Dobos Sándor, Nagy Sándor, Szatmári Sándor, Oláh Mihály és Molnár Imre részére 25 éves jubileumi
emléklapot adott át.
Czibere Béla polgármester úr is megköszönte a szervezet tagjainak
munkáját, és az alapító kollégák részére oklevelet és ajándékot adott át.
A szervezet elnöksége nevében Kolompár László és Sztányi Jánosné
több kollégának adott át oklevelet és tárgyjutalmat a munkájukat elismerve. Sárga Antal és Sárga Antalné csapatzászlót adományozott a
szervezet részére.

GAZDABOLT AKCIÓS VÁSÁR!!!
KEDVEZMÉNYES VETŐMAG VÁSÁR
A KÉSZLET EREJÉIG AKCIÓS ÁRAKON KÍNÁLJUK AZ
ALÁBBI KUKORICA VETŐMAGOKAT:
KWS-KASSIUS-FORCE
KWS-2482; KWS-AMANDA
KWS-AMANDA-FORCE
KWS-KINEMAS; KWS-KORAL
SYNGENTA-DOLAR
SYNGENTA-FURIO; DKC-4590
EGYÉB KUKORICA-, ÉS NAPRAFORGÓ VETŐMAGRA, PÉTISÓRA,
VEGYES MŰTRÁGYÁRA ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK!
ELŐRENDELÉS NÉLKÜL FOLYAMATOSAN KÍNÁLUNK KISKERTI
VETŐMAGOKAT, ÉS NÖVÉNYVÉDŐ-SZEREKET.
NÁLUNK FOLYAMATOSAN TANKOLHAT
OMV MINŐSÉGŰ ÜZEMANYAGOKAT.

Nyitvatartási időnk: HÉTFŐ-VASÁRNAP: 06.00-20.00
Növény orvosi szaktanácsadással állunk kedves vásárlóink
rendelkezésére. Növény orvosunk: MOLNÁR TAMÁS
Cím: 4243 Téglás, Böszörményi út 34.
Telefon: 52/703-049, Mobil: 30/589-6314, 30/860-5080

