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ÉV VÉGI KÖSZÖNTŐ

"Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj
egészen.
Tisztálkodjál belülről és kívülről.
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása
és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás."
Márai Sándor
Szeretettel köszöntöm Téglás város lakosságát!
Év vége felé számba vesszük, mit is hozott számunkra az
esztendő. A várakozás és ünnepi készülődés mellett a
számvetés, tervezés időszaka is ez.
2019 jelentős változásokat hozott településünknek. Érezhetjük, ha kerékpározunk a Dózsa György úti új kerékpárúton, vagy ha megállunk és szétnézünk a városközpont
megújult parkjában. Az időseket immáron megújult,

korszerű környezetben fogadja a gondozási központ.
Az új napelemes rendszerek kiépítése is tükrözi városunk
környezettudatos gondolkodását.
Jövőbeni terveink között elsődleges feladatunknak
tekintjük az állomás környékének szebbé tételét. A szabadidős tevékenység és az egészséges életmód szempontjából mérföldkő számunkra, hogy bízhatunk abban,
hogy tervezhetjük saját uszodánkat. Létrehozzuk saját
virág és faiskolánkat a közmunka-program adta lehetőségek keretében. Munkatársaimmal elkötelezetten dolgozunk a településért, intézményeinkben a kiemelkedő
szaktudás, támogató együttműködés és ügyfélbarát
megoldások kerülnek előtérbe. A beruházások kivitelezése helyi vállalkozók bevonásával történik, részvételük a
helyi közösségi- és kulturális életben is nélkülözhetetlen.
Az év hátra lévő részére kívánok mindenkinek - a város
vezetése és képviselőtársaim nevében - szeretetteljes
ünnepi készülődést, meghitt várakozást, boldog ünnepet
és egészséges, nyugodt új esztendőt!
Szabó Csaba polgármester

EZÜSTCSENGŐ ÉS ADVENT
Téglás Város Önkormányzata az
adventi időszak jegyében több helyszínen, rendkívül gazdag programkínálattal várta 2019. december 13án az ünnepelni, szórakozni
vágyókat.
Az önkormányzati intézmények, civil
szervezetek, egyesületek, vállalkozók
és magánszemélyek példaértékű
összefogásával megvalósuló esemény idén először, egymással párhuzamosan sorakoztatott fel szabadtéri, illetve beltéri rendezvényeket.

A Fényes utca lezárt szakaszán felállított, karácsonyi fényekben pompázó pavilonok sorát a Mikulásház nyitotta, melyet a Családsegítő Szolgálat munkatársai díszítettek, és ahol
sok-sok boldog kisgyermek találkozhatott és személyesen beszélhetett a
hozzájuk érkező Télapóval.
A Városi Óvoda pavilonjánál a látogatókat az Ovicuki várta, ahol házi
sütemények sorát kóstolhatták végig. Szomszédságukban, a Polgármesteri Hivatal faházában az arra
sétálók forró teától melegedhettek,
vagy a Bek Pál Kertbarátkör tagjai
(Nagy Miklós, Hegedűs Miklós, Molnár János, Fejszés Imre, Hordozó János, Tömöri László, Legoza Imre, Csobán János, Szabó László) által felajánlott és készített forralt bor valamint finom kacsazsíros-fokhagymás
pirítós mellett beszélgethettek.

Mindkét faházban a Városi Konyha
által készített, és a kertbarátok
„lokomotívján” friss-melegen tartott
sült tökkel is kedveskedtek az arra
sétálóknak, az elmaradhatatlan jó
hangulattal, ének- és harmonikaszóval „ízesítve”.
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A Lukács Farm pavilonja hívogató
füstölt-főtt hústermékei mellé helyben készült lepcsánkát kínált, igazi
gasztronómiai élményt nyújtva otthoni, hazai ízeikkel.
A karácsony elmaradhatatlan jelképével, a mézzel és mézből készült
termékeivel várta az édességet kedvelőket Hevesi Imre helyi termelő,
akinek szomszédságában a méltán
híres Hadházi Kürtőskalács vonzotta
az ínyencséget kedvelőket.
A frissen sült finomságok sora a környék legfinomabb tésztájából készült
Téglási Lángossal folytatódott,
amely ínycsiklandozó illatával, és
természetesen már jól ismert, garantáltan mennyei ízével tömegeket
vonzott.
A pavilonok sorát az elsősorban
gyermekek által kedvelt cukorkák,
nyalókák, apró édességek zárták,
de természetesen a fogyasztók között számos gyermeklelkű felnőtt is
boldogan kóstolgatott.
A szabadtéri programok helyszínéről
a Fényes utcai Sportcsarnokba lépve az érdeklődők beltéri rendezvények hosszú sorából válogathattak.

Az adventi vásárban karácsonyi dekorációs termékek, játékok, bábok,
hangszerek, mandala- és gyöngy
ékszerek, kerámiák, natúr kozmetikai
termékek várták az érdeklődőket,
sokaknak kínálva ajándék-ötleteket,
vagy vásárfiát szeretteiknek. Külön
érdekességet jelentett és nyújtott
maradandó élményt a felnőttek
számára is Sarkadi Gyuláné gyöngyfűző kézműves bemutatója, illetve
Tóthné Gudász Tünde alkotóháza.
Gyermekfoglalkozásaikkal, kvízjátékaikkal tartalmas időtöltést kínált a
Családsegítő Szolgálat, a Hajdú Ipari
Zrt., a Téglás Városi Könyvtár és a
Bárczay Anna Városi Óvoda, akik
újrahasznosított anyagokból készült
minikiállítással, valamint a beltéri
karácsonyfa feldíszítésével gazdagították a benti programok választékát.
Bowling
pálya

Idén is folytatódott és újra sikeresen
zárult a „Láthatatlan Angyal” adománygyűjtés is, mely a Családsegítő
Szolgálat karácsonyi akciójaként
minden évben a Tégláson élő hátrányos helyzetű családokat hivatott
segíteni.
A színpadon folyamatosan zajló események a település minden korosztályát felvonultató, valamennyi generációt megszólító, színvonalas közösségi élményt nyújtottak.
A műsoros rendezvények sorát nyitó
karácsonyi ének a Szociális Gondozási Központ Idősek Klubjának produkciója nem csupán az adventi
időszaknak, hanem a szépkorúakat
követő fiatalabb generációknak
szóló, megható ajándék volt.

Ezt a meghitt karácsonyváró és szeretetteljes hangulatot varázsolta a
színpadra a továbbiakban fellépő
Iskolai Gyermekkórus (Sáreczki Judit
és tanítványai), a Művészeti Iskola
Kamarazenéje (Hotzi Péter és tanítványai), a IV. osztályosok karácsonyi
műsora (Báji Dániel Istvánné, Erdeiné
Lakatos Valéria, Sallainé Nagy Zsuzsa és tanítványai), valamint a Téglási Pedagógus Kórus (Varga Miklós
karnagy vezetésével).

Szabó Csaba polgármester ünnepi
köszöntőjében ezt a településünkre
jellemző, a mai világban ritka és
egyedülálló összefogást emelte ki,
mely áthatja nem csupán a karácsonyvárás heteit, vagy a szenteste
meghitt pillanatait, hanem Téglás
egész közösségét, az év minden fontos megmozdulásán, városi eseményein.

Beszédében kiemelte, hogy mindezt
a helyi emberek egy folyamatosan
megújuló, korszerűsödő településen,
környezettudatos beruházások közepette tehetik, melyek megfelelő
hátteret nyújtanak a turisztikailag is
vonzó, sokszínű kulturális események
megvalósításához.
Az ünnepi gondolatok után Szabó
Csaba polgármester és Chebliné
Kocsis Erzsébet alpolgármester
Téglás Város Önkormányzata nevében közösen gyújtotta meg az adventi koszorún a hit és a remény
gyertyáit, ezzel is békés, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánva minden jelenlévőnek, és településünk
valamennyi polgárának.
Ezt követően Molnár Csilla református lelkész, Urgyán Antal görög katolikus parochus, és Dobai Ottó római
katolikus plébános adventi köszöntőjével, igehirdetésével és közös
imával hívta fel minden jelenlévő
figyelmét a szeretet fontosságára.
A délután további részében a Valcer Táncstúdió táncosai adtak ritmusos ízelítőt sikeres közös fellépése-

ik repertoárjából (Rezes Dorka és
Pilka Tamás közreműködésével),
majd a Téglási Teátristák hangulatos
verses-zenés
karácsonyi műsorát
(Sáreczki Gyula vezető és tagjai),
őket követően pedig a DFDC Moderntánc Csoport teljes társulatát
felvonultató, ismét új koreográfiával
készülő összeállítását élvezhettük
(Sütő Dávid, Szabó Dániel, Nádasdy
Éva csop.vezetők és csoportjaik).
A Városi Könyvtár 16. „Olvasni jó!”
című olvasónapló pályázata eredményhirdetése is az év vége hagyományos és várt programja, melynek
alsó tagozatos díjazottjainak okleveleit, ajándékait Szabó Csaba polgármester adta át. A nyerteseknek
ezúton is szeretettel gratulálunk!
Imre Zsófia és Fekete Nóra 2.b.;
Gábor István 3.c.; Svintek Janka,
Rezes Zalán, Vatai Imre 2.a;
Czeglédi Csilla és Nagy Krisztina 4.b
A családok legnagyobb örömére a
színpadi programok sorát a Szegedi
Grimm-Busz Színház „Csudálatos
házikó” című meseelőadása zárta,
akiknek zseniális humorral átszőtt,

kicsiket, nagyokat egyaránt megnevettető fellépése a téglási Ezüstcsengő és Advent elmaradhatatlan
színházi élménye.
Téglás Város Önkormányzata, és
valamennyi szervező munkatárs
szívből reméli, hogy a rendezvényen
a település valamennyi polgára
megtalálta a számára ideális programot, kikapcsolódási lehetőséget,
és olyan örök élményt, amelyet boldog mosollyal helyezhet közösségünk valamennyi tagja a karácsonyfája alá.
Külön köszönet minden fellépőnek,
közreműködőnek, valamennyi segítőnek és támogatónak, hogy hozzájárult az Ezüstcsengő és Advent történetében egyedülálló, közel ezer
látogatót vonzó városi esemény
sikeres megvalósításához.

Németi Katalin
kulturális intézményvezető

HELYI ÍZEK SZERETETTEL
A Hajdúsági Hagyományőrző Lovas
Klub 2017-ben indította el a mára
már hagyománnyá vált Helyi Ízek
Szeretettel elnevezésű adventi ételosztás programját.
A kezdeményezés jóvoltából a karácsonyt megelőző 4 hétvége szombati napjain alkalmanként 300 adag
ízletes meleg étel kerül kiosztásra
rászorulók részére, melyek elkészítéséről Szilágyi Ferenc, Rós Lajos és
Vass Lajos gondoskodik.

Az ételek kiadagolását a képviselőtestület tagjai vállalták magukra, a
kiszállítást pedig a Polgármesteri
Hivatal és a Szociális Gondozási Központ munkatársai, a történelmi egyházak munkatársai és a Városi Polgárőr Szervezet tagjai segítik.
A program Téglás Város Önkormányzata, a helyi önkormányzati
vezetők, képviselők, egyéni vállalkozások és cégek támogatásával valósulhat meg.
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EGYHÁZI VEZETŐK ÜNNEPI GONDOLATAI
„…meglátogat minket a felkelő nap
a magasságból, hogy világítson
azoknak, akik sötétségben és a halál
árnyékában lakoznak…” (Lukács
evangéliuma 1,78-79)
A nagy sikerű Mészáros János koncert élményével szívemben református egyházközségünkben a több
mint tíz éve szokásos ökumenikus
adventi csendességre készülve, melynek címe „Betlehembe kéne
menni..” - úgy gondoltam, fontos
lenne néhány szót ejteni arról a világosságról, melyet az első Karácsonyt
hozott és jelent mindazok számára,
akik elfogadják az értünk küldöttet.
Nagyon sok ember fél a sötétségben, van aki el is téved, de ezek
nélkül is felejthetetlen élmény lehet
egy csodálatosan szép napkelte.
Gazdag magyar nyelvünk számtalan szava bizonyítja a reggel örömét:
derengés, hajnalhasadás, felkelő
fény, naptámadat. Ez utóbbi szerint
a felkelő nap sikeresen elűzi a sötétséget. Várjuk és vágyjuk a világosságot az éjszaka sötétsége után különösen a téli, hosszúra nyúló éjszakák után. Manapság ezt a vágyunkat már októbertől kezdve próbálják
kielégíteni az áruházak, utcák, terek
díszkivilágításai, a sokszor már talán
túl korán karácsonyi díszbe, fénybe
öltöztetett szobáink.

Krisztus Születik!
Igen sokan vannak azok, akik megfogalmazzák, hogy félnek a karácsonytól. Ilyenkor egyeseket fojtogat
a magányosság, másokat nyugtalanság vesz körül, ingerültség. Sőt
jönnek a jajok. Három karácsonyi jajt
ismerünk: Jaj mit együnk, mit vegyünk, mit tegyünk. Alig várják,
hogy, túlessenek a karácsonyi ünnepnapokon. Fel is teszik a kérdést:
hogy fogom kibírni?
Krisztus követői! Ne így várjuk a karácsonyt! Más dimenzióba kell helyeznünk gondolatainkat.
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Ez a túl korai és túl nagy fényesség
mintha elnyomná még a betlehemi
csillag fényét is, de az egykori istálló
kicsiny mécsesének fényét mindenképp. S a nagy külső fényesség ellenére sötétben maradunk.
Pedig
Karácsony
lényege
ez:
„…meglátogat minket…hogy világítson…” Azért jött erre a világra a
betlehemi gyermek, hogy fényével
belevilágítson a mindennapi élet
sötét zugaiba. S azért kellene – lélekben – Betlehembe menni, hogy ezzel a Fénnyel találkozzunk. Mert sötétben állandóan veszélynek vagyunk kitéve, de a világosság megszabadít a sötétség rémeitől, a halálfélelemtől, a holnap bizonytalanságától.
Ahogy a hajnalka virága kinyílik reggelenként, a napraforgó pedig tányérját kelet felé fordítja, úgy forduljon arcunk és szívünk Isten igéjének
világossága fel, mert jön a Megváltó!

Jön a Megváltó, meleggel, fénnyel
tölti be házunk!
Csak jól vigyázzunk,
hogy észrevétlen el ne haladjon,
s itt ne maradjunk mi a sötétben!

Szép karácsonyfa nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó: Őt magát vágyom
szívembe venni.
Isten szereti az embert, éppen ezért
Istentől nem kell félnünk. Nézzük
csak meg alaposan a karácsonyi
ikont: gyermek a jászolban, körülötte
Mária és József, pásztorok, bölcsek
és angyalok. Nem egy félelmetes
Istent mutat be, akitől rettegni kellene. Ha tovább nézzük a karácsonyi
ikont rá kell döbbennünk, hogy Isten
nem egy elvont filozófiai elmélet,
hanem maga a legszentebb Valóság. Ha még tovább nézzük a bölcsőben Isten legszebb ajándékát a
gyermeket, akkor lehetetlen, hogy
ne oldódnék fel bennünk a szorongás, hisz aki gyermekben üzen, aki
gyermeken keresztül jelenik meg az
nem lehet félelmetes. A jászolban
kézzelfoghatóvá válik Isten szeretete. Ha az ikont szemléljük rá kell döbbennünk, hogy Jézus földi pályafutása a barlanghoz kötődik. Barlangban jön világra, barlangba temetik
el. J.S. Bach amikor befejezte a Máté Passiót, felesége a kottájára borulva és sírva találta, aki csak azt

Olyan lesz akkor, mintha minden
nap
karácsony lenne!
Puha jászolként vár a szívem rád:
Végy, Uram Jézus lakozást benne!
(Túrmezei Erzsébet)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves Olvasónak, áldott, a
Betlehemi Gyermek fényével megáldott Karácsonyt és új esztendőt!
Egyúttal szeretettel hívom és várom
– egész közösségünk nevében – a
Testvéreket ünnepi és évközi alkalmainkra.
ÜNNEPI ALKALMAK A REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN

December 22. Advent 4. vasárnap
de. 10 óra
December 24. Karácsony estéje
17 óra
Karácsony 1. napja ünnepi istentisztelet úrvacsorával de. 10 óra
Karácsony 2. napja de. 10 óra
Dec. 29. vasárnap de. 10 óra
Óévi hálaadás dec. 31-én, 17 óra
Újévi könyörgés 2020 január 1-jén
de. 10 óra

Molnár Csilla református lelkész
ismételgette: Krisztus meghalt értem
is.
Éppen ezért az ember szeretheti
Istent, mert egy gyermeket lehet
kézbe venni, megölelni, megpuszilgatni. Amikor Szent Ágoston rádöbben, hogy Istent lehet szeretni, akkor
keservesen sír, mert úgy érzi, hogy
addigi életében elmulasztotta legnagyobbat: nem szerette Istent. Akinek karácsonya Jézus Krisztusból
fakad, ebből az eget-földet átölelő
szeretetből, annak adatik meg az
igazi karácsony. Szentestéje kitágul
szent napokká, hetekké, évekké,
megszentelt életté - nem pedig egy
estére szóló szerepjátékká. Hogyan
mutathatom meg Istennek, hogy
szeretem őt, ahogy Jézus mondta:
Amint én szerettelek titeket, ti is úgy
szeressétek egymást.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt Kíván
Urgyán Antal parókus

"Minden forrásom belőled fakad"
A 87. zsoltárból vett mondat a mottója a 2020. szeptemberében Budapesten megrendezésre kerülő Eukarisztikus Világkongresszusnak.
Ez a sokak számára talán idegenül
hangzó program nem más, mint a
kenyér és bor színében megjelenő
Jézus Krisztusnak a világméretű imádása, a különböző programokon
keresztül a katolikus hit ünnepélyes,
nyilvános megvallása.
Az idei advent és karácsony az utolsó, a kongresszusra felkészítő több
éves
előkészület folyamatában.
Éppen ezért különösen is átérezhetjük azt a 2000 évvel ezelőtt történt
eseményt, amelyet így éneklünk
1938 óta: "Egykor értünk testet öltött,

kisgyermekként
jött
közénk".
Reményeink szerint jövőre a kongresszuson is több százezer vagy millió
ember fogja ugyanezt énekelni.
Mert Jézus ma is eljön közénk: minden szentmisében szól hozzánk az
evangéliumban, táplál minket az
Oltáriszentségben
azért,
hogy
"életünk legyen és bőségben legyen" (Jn 10,10).

Szívből kívánom, hogy e karácsonyi
találkozásra való készület vágya
ösztönözzön bennünket az adventi
időben az ima és a jó cselekedetek
végzésére, és a bűnbánat könnyeivel átitatott csendes várakozás tegye méltóvá a szívünket, hogy mindnyájunkban
megszülethessék az
Istengyermekből forrásozó öröm,
boldogság és béke!

Nem kell sajnálni és sajnáltatni magunkat, hogy ma élünk és nem akkor, amikor jöttek a pásztorok, a csillagot követve jöttek a napkeleti
bölcsek, mert ahogy egy másik
szentségi énekünk tanítja:

Ez legyen ne csak az ünnepeken, de
2020. dolgos hétköznapjaiban is
mindnyájunk számára a kimeríthetetlen erőforrás!

"Betlehembe ne menjünk, föltalál-

juk, jelen e szent oltáron, s magasztaljuk."

Juhász Imre plébános

„AZ EZERSZÍNŰ EMBER”
„Az

ezerszínű ember” címmel 2019.
november 27-étől a téglási Városi
Könyvtárban nyílt meg dr. Mándi
László önálló tárlata.
A több mint ötven éve a gyógyítás
szolgálatában álló háziorvos kiállítását Hadházy Jenő nyugalmazott
főiskolai docens méltatta és ajánlotta a közönség figyelmébe.
A jelenlévők az alkotó formabontó
tárlatvezetése keretében részletesen
is megismerhették a festmények
történetét, keletkezésük körülményeit, az utat a vázlatrajztól a végső
ecsetvonásig.

Az eseményen a Téglási Teátristák
tagjai zenés-irodalmi műsorral tisztelegtek a művészet és az alkotó ember előtt.
Dr. Mándi Lászlónak Téglás városa
nevében Szabó Csaba polgármester gratulált, és további művészeti
tevékenységéhez sok sikert, jó
egészséget kívánt.
A tárlatot az érdeklődők a könyvtár
nyitvatartási rendjében 2020. január
6-ig tekinthetik meg.

A TERMÉSZETUDOMÁNYOS - ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY EREDMÉNYEI
Gratulálunk a szép teljesítményhez:
Nagy Dorina 8.c, Dancsi Réka 8.d,
és Szabó Imre 8.c osztályos tanulóknak!

Iskolánk tanulói 2019. november 27én a „Kis Tudósok” elnevezésű természettudományos versenyen vettek részt a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban, ahol 59
induló és 12 döntős csapat közül
6. helyezést értek el.

Kiemelkedően teljesítettek tanulóink
az országos angol nyelvi
prózamondó versenyen is.
2019. december 4-én Budapesten a
Kapocs Általános és Magyar-Angol
Két Tannyelvű Iskolában került sor az
országos angol nyelvi vers és prózamondó versenyre, ahol iskolánkat
négy tanuló képviselte három különböző korcsoportban. 1-3. osztályos
kategóriában Tóth Nóra 3.a osztályos III. helyezett lett.
A 4. osztályosok között Bobik Csenge
4.a osztályos tanuló II. helyezést ért

el, míg az 5-6. osztályos korcsoportban Szücs Liliána 6.a osztályos
3. helyezett lett.
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak az elért eredményekhez!
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ÚTÁTADÁS
Jövőbeni terveiben kiemelte, hogy
Téglás városi rangjának erősítése
érdekében mindent elkövet egy
városi Tanuszoda megépítéséért.
Szavait jókívánságaival zárta kellemes ünnepeket kívánva Téglás Város vezetésének és lakosságának.

Tégláson ünnepélyes keretek között
átadták a Csokonai szilárd burkolatú
utat
és
csapadékvíz-elvezető
rendszert.
Szabó Csaba polgármester köszöntötte
a
megjelenteket,
majd
Tasó László országgyűlési képviselő
úr ismertette az útépítés megvalósításának folyamatát.

SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY
SIKEREI

A szalag ünnepélyes átvágása után
minden résztvevő meghívást kapott
egy meleg teára és pogácsára.

Ezután Veres Miklós pénzügyi vezető
és Pinczés Tibor a D-Profil Kft. vezetője a csatorna- és szilárd burkolatú
útépítés legfontosabb pénzügyi és
műszaki paramétereibe avatta be a
megjelenteket.
A Csokonai utca lakosai is kifejezték
hálájukat az aszfaltút létrejöttéért.
Az átadót a Csicsergő Csoport óvodásai zárták - Gerhardt Mónika óvodapedagógus közreműködésével.

A téglási csapat az elmúlt 61 évben sok szép eredményt ért el. A
megyei bajnokságban 21 éve veretlen.
A szakosztályt már 40 éve Nagy
László vezeti. Több rangos országos és nemzetközi versenyt is rendeztek: Narancs Kupa, Abszolút
CSB., Tini Országos Bajnokság.

Téglás Városi Súlyemelő Szakosztálya 1958-évben alakult, Máté Ferenc alapította HAJDU Vasas néven, majd a város vette üzemeltetésbe Téglás VSE néven.

Dezső Melinda, Szabó Elena és Suta
Hanna kedves kis verseket adtak elő
a közlekedésről.

Napjainkban pedig a 11-ik Hajdu
ZRT kupa Nemzetközi súlyemelő
verseny került megrendezésre,
ahol Ukrajna mellett több hazai
csapat is dobogóra lépett:
Fiszej Se, Szerencs, Békési TE, Ózd,
Abaújszántó, Téglás, Gázláng SE,
BKV-Előre, Tatabánya, Oroszlány,
Kazincbarcika, szeged és Firmitas.

A Téglás Hajdu Ipari Városi
Súlyemelő szakosztály versenyzői
3 Arany érmet nyertek:
Junior Női 49 kg - Balogh Tünde
Ifjúsági 81 kg - Szegedi Ádám
96 kg - Kiss János
edzőjük: Nagy László
Gratulálunk!
A versenyen 12 Országos Csúcs
dőlt meg.
A viadalt Szabó Csaba Téglás Város Polgármestere nyitotta meg.
A versenyt megtekintette Dobos
Imre az MSSZ Elnöke, Novotni
István a HAJDU Zrt. vezérigazgatója, Tarkó László az MSSZ alelnöke
és Nagy Róbert az IWF főtitkára.

CIVIL KEREKASZTAL

Téglás Város Önkormányzata a Nyugattól keletre Egyesület közreműködésével Civil Kerekasztal beszélgetést szervezett, melyen szép számmal vettek részt a város közösségi
életének fejlődésében aktív szerepet
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játszó szervezetek képviselői.
A találkozón feltérképezték a téglási
civilek szolgáltatásait, az egyesületek, kisközösségek aktuális helyzetét.
A megjelenteket Szabó Csaba polgármester tájékoztatta a civil szervezeteket érintő tervekről, támogatásuk lehetőségeiről, Veres Miklós
pénzügyi irodavezető pedig az aktuális önkormányzati pályázati kiírásról
szóló helyi rendeletet ismertette.
Alapvető egyetértés született a tekintetben, hogy a városban működő
intézmények, szervezetek, kisközös-

ségek programjait, szolgáltatásait
egy csokorba szedve, minél több
fórumon szükséges közzétenni, a
különböző szolgáltatások igénybevételének hatékonysága érdekében.
A Civil Kerekasztal nem egyszeri esemény, a jövőben több hasonló beszélgetésre kerül sor, mindamellett
bíznak benne, hogy az asztalnál helyet foglaló szervezetek vezetői a
későbbiekben, egyénileg is keresik
majd az együttműködési lehetőségeket.

JUST DANCE NYERTESEK
A 2019. december 8-án megrendezett DFDC Egészségnap keretében a
Nyugattól Keletre Egyesület JUST
DANCE játékához kapcsolódó nyereményjátékon az alábbiak nyertek
teacsomagot / 1 doboz szaloncukrot.
Az ajándékokat a Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában lehet átvenni

munkaidőben.
- Dancsi Réka
- Erdei Áron
- Nagy Petra
- Szabó Anna
- Vatainé Magyar Krisztina
Gratulálunk!

PÁLYÁZAT
Határrendészeti szakterületre pályázatot hirdetünk Nyírábrány, Létavértes, Biharkeresztes Határrendészeti
Kirendeltségek állományába Járőrtárs beosztás betöltésére
A pályázatra cselekvőképes, 18.-55.
életévüket betöltött, érettségizett
magyar állampolgárok jelentkezését
várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos
időtartamú iskolarendszeren kívüli
moduláris képzésben vesznek részt,
amelyet követően – sikeres vizsga
esetén – őr-járőrtárs rész szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek.
I lletményen kívüli jutta tások:
-cafetéria juttatás
(évi bruttó 200 000 Ft)
-lakbértámogatás vagy albérleti díj
hozzájárulása:
1. lakás vásárlás anyagi támogatása
kamatmentes munkáltatói kölcsönnel

2. albérleti díj hozzájárulás
-természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat), évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a
-munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (15 Ft/km, bérlet
vagy menetjegy árának 86%-a)
- e gy é b u ta z á si ke d ve z mé n y
(belföldre, évente 12 alkalommal a
vasúti vagy autóbusz menetjegy
árának 50%-a)
-belföldi, külföldi kiküldetések esetén
járó napidíjak és költségtérítések
-kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele
támogatások:
-üdülési támogatás
-családalapítási támogatás
-illetményelőleg
-tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési támogatás

-szociális, születési, beiskolázási,
temetési segély
-egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg,
fogászati ellátás),
-folyószámla költségtérítés
(4000 Ft/év)
-rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata
-hivatásos állománycsoportos életés balesetbiztosítása
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a HBMRFK Humánigazgatási
Szolgál at munkatársa ad a
06-70/654-4778-es telefonszámon.

Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság

Téglás Város Önkormányzata
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván
Téglás minden lakosának!

A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálata nevében szeretném megköszönni
az aktív lakosságnak az egész éves felajánlást.
A nagy mennyiségű ruhaadományt, melyek az év folyamán a kéthavonta megrendezendő ruhabörzén
kiosztásra kerültek, továbbá a játékokat, bútorokat, háztartási eszközöket.
Szintén köszönjük a Láthatatlan Angyal karácsonyi adománygyűjtő akció során beérkezett tartós
élelmiszeradományokat, melyeket a rászoruló családok között osztottunk ki.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!
Sőrésné Oláh Ágnes Intézményvezető
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Apróhirdetés
SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK
2020

Értesítjük Téglás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2019. december 26-án, csütörtökön a
hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2019. 12. 29-én, vasárnap történik
a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot
kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kéményseprői társasházi sormunkaterv
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari
szerv a 2020. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit elkészítette.
A téglási társasházi sormunka elvégzésének tervezett
ideje: 2020. január 6 - 2020. február 2-ig.

További információ a www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon.

Apróhirdetés
Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi
János u. 33.,
"KUTAS 2000" Erdőbirtokossági Társulat Hajdúhadház
székhelyén.
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-péntekig telefonon
egyeztetett időpontban
Tel: 06 30/ 439 0609
Téglás Város Önkormányzata bérbe adja a város
központjában
(Téglás,
Malom
utca
1. sz. alatt) található, korszerűen felújított irodaházában található helyiségeit.
Az épületben 4 iroda került kialakításra, egy teakonyhával és egy szociális blokkal. Az épület gáz- központi fűtéssel rendelkezik, az irodák alapterülete:
12 m2 – 22 m2.
Érdeklődni a 06 52/384 312 telefonszámon lehet a
Téglási Polgármesteri Hivatal munkaidejében
Veres Miklós pénzügyi irodavezetőnél.

Tégláson a zacskókertben két darab 300 négyszögöles telek egyben eladó a hűtőház mellett.
Érdeklődni a 06 1/409 2069 vagy 06 30/312 1163-as
telefonszámon lehet.
Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika 2019-től havi megjelenéssel, megemelt, 2300 példányban készül, s minden téglási háztartásba eljut. Amennyiben úgy gondolják, hogy
hirdető partnereink kívánnak lenni, az alábbiakban
tájékoztatjuk Önöket a részletes árakról és felületekről: 1/1 oldal - 20.000 Ft, 1/2 oldal - 10.000 Ft,
1/4 oldal 6.000 Ft, 1/8 oldal - 3.000 Ft,
1/16 oldal - 1 500 Ft. Az árak bruttó árak, tartalmaz-

zák az Áfát és egyszeri megjelenésre vonatkoznak.

Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a
hirdetés felvételekor. Lapzárta minden hó 10. napja.
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 52/384 312

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •
Felelős szerkesztő: Kiss Andrea • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Kapitális Kft. • ISSN 1216-4593
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