2019. szeptember

XXVII. évfolyam 8. szám Téglás Város Önkormányzatának lapja

A POLGÁRMESTER 11 ÉVE
Téglás a rendszerváltozás és a település újbóli önállóvá
válásakor, elég mostoha körülményeket örökölt. A hiányzó infrastruktúra mellett intézményeink is elavultak,
szűkösek voltak. Csobán József polgármester úr – kiváló
helyi vezetőként – olyan alapvető infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg – mint: 47 km gázvezeték kiépítése a fogadóállomással együtt; Hajdúhadházzal közösen
új szennyvíztisztító telep-, és a helyi szennyvízelvezető
hálózat megépítése; sok utcában szilárd burkolatú út-,
és a Kossuth - Alkotmány utcai kerékpárút megépítése –,
melyekkel a térség egyik legélhetőbb városává tették
Téglást.
Korszerűsítettük a közvilágítást, új Könyvtárat létesítettünk
és tornacsarnokot építettünk. Már ekkor 7 tanteremmel
bővítettük az iskolánkat – a volt nevelőotthonos iskola
átvételével – és új Orvosi Ügyeletet építettünk Hajdúhadházzal közösen. Megépült, és a felső tagozat birtokba
vette az új csodálatos, minden igényt kielégítő iskolát, az
Úttörő utcán.

Kedves Téglási Lakosok!
A Csobán József polgármester úr sajnálatos halálát követő időközi-, majd két általános önkormányzati választáson is kitüntettek bizalmukkal, így 11 éve szolgálom
polgármesterként a települést. Mindhárom választás
megmutatta, hogy Tégláson nagyobb érték a személyes
jó kapcsolat, a tisztesség, az alázat és a biztonságos kiszámítható fejlődés, mint a pártpolitikai hovatartozás.
Megválasztásomkor, és azóta sem tettem felelőtlen ígéreteket olyan fejlesztésekre, melyek fenntarthatatlanok,
melyek működtetése meghaladja a város gazdasági
teljesítőképességét.
Az eltelt 11 év alatt sokat változott városunk működését
meghatározó politikai és gazdasági környezet. Egyes
hatásköröket elvettek tőlünk, míg kaptunk olyan feladatokat is, melyhez a finanszírozás nem minden esetben
fedezte a kiadásokat. Átalakult a helyi önkormányzás
intézménye a járások létrehozásával és egyes döntési
jogköröket olyan helyre telepítettek, ahol kezdetben
sem megfelelő ismeret, sem infrastruktúra nem állt rendelkezésre. Ezek a változások több olyan tervünket felülírtak, melyet meg szerettünk volna valósítani.

II. Rákóczi Ferenc általános iskola felső tagozat
Polgármesterré választásomat követően a fejlesztési
munka tovább folytatódott és kihasználtunk minden
olyan lehetőséget, melyre városunk is pályázhatott.
Előtérbe kerültek a környezetvédelmi és energetikai fejlesztések a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek
csökkentése érdekében.
Zöld terület fejlesztés keretében a városközpontot parkosítottuk, játszóteret építettünk. Folytatódott a szilárd burkolatú utak építése is, hiszen ebben az időszakban
kiemelkedő kormányzati cél volt a kisebb települések
útépítésének fejlesztése, amire külön forrásokat kaphattunk. A 2010-es kormányváltást követően – a város adóerő képessége és fejlettségi szintje miatt – beszűkült
további részvételi lehetőségünk a nagy volumenű infrastrukturális fejlesztésekből.

Nem állt meg azonban az intézményeink fejlesztése.
40 férőhelyre bővítettük és felújítottuk a Bölcsőde épületét és teljes egészében korszerűsítettük az iskola Fényes
utcai alsó tagozatát. Az intézményi beruházásokhoz
hozzá tartozott a külső és belső környezet megújulása,
korszerű fűtési rendszerek kiépítése és később a megújuló
energia biztosítása is.

Egészségház
Felújítottuk és akadálymentesítettük az orvosi rendelőt.
Az egészségügyi ellátásokra egy helyen a Központi Orvosi Rendelőben kerülhet sor, lehetőséget teremtve
egyes szakorvosi ellátások igénybevételére is.
Bővítettük az óvodai férőhelyek számát is egy új óvodai
épület megépítésével, melyben tornaterem is helyt kapott, majd felújítottuk az óvoda régi szárnyát. Az óvodai
komplexum kívül-belül esztétikus, dolgozó-, és gyermekbarát.

Polgármesterségem időszakára esett az Alkotmány Kossuth utcai gyűjtő utak felújítása – Hajdúhadháztól
egészen a temetőig –, mely mellett folyamatosan építettük a hiányzó járdaszakaszokat több utcában és burkolattal láttuk el a nyílt csapadékvíz-elvezető árkokat a
közcélú munkaprogram keretében készített burkoló elemekkel.
A közcélú mezőgazdasági munka kitelepült a Szénarétre, ahol tárolók-, öntözőberendezés-, és fóliasátor került
telepítésre. A megtermelt zöldségfélék – az időközben
1000 adagosra bővített – központi konyhánkon kerülnek
feldolgozásra.
Részt vettünk a Regionális Ivóvíz Minőség Javító
Program-ban, mely során arzén mentesítettük a Geszterédi kútból kapott ivóvizet, megújítottuk a tűzcsapokat
és egyéb vízi- műtárgyakat, és kitisztításra került Téglás
egész ivóvíz vezeték hálózata. Ezzel a beruházással tiszta
és egészséges ivóvizet biztosítunk Téglás lakosságának.
Saját erőből felújítottuk a Polgármesteri Hivatal épületét,
majd pályázati forrásból napelemes rendszerrel láttuk el,
mely biztosítja a takarékos energia ellátását az épületnek.

Polgármesteri Hivatal ilyen volt

Bárczay Anna Városi Óvoda
Több ütemben megtörtént a sportpálya rekonstrukciója,
melynek kapcsán megújultak a futballpályák, kiépítésre
került az öntözési lehetőség, lecsapolásra került a talajvíz, új korlát-, lelátó-, és világítással ellátott futópálya is
kialakításra került.
Építettünk egy nyári pavilont és egy fedett nyitott teraszt
az öltöző épülethez. A Baptista Szeretetszolgálat támogatásával – pályázat alapján – műfüves pályát létesítettünk az iskolás gyerekek és a sportolni vágyók örömére.
Megépítettünk egy zárt bowling-pályát nagy társalgóval, ami a lakosság kedvenc rendezvényi és találkozóhelye lett.

Bowling pálya
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Polgármesteri Hivatal ilyen lett
Kiépítettük a térfigyelő kamerarendszer központi-, kezdő
egységeit, mely nagy szolgálatot tesz a rendőrségnek a
közbiztonsági helyzet további javításához.
Valamennyi beruházást nem lehet itt felsorolni, de az
intézményeink működését segítő, sok - sok kisebb pályázatot nyújtottunk be, és nyertünk meg, melyekkel gazdaságos, költséghatékony és korszerű feltételeket tudunk
biztosítani az intézményeink működésének, a lakosság
ellátásának.
2017-ben újból megnyíltak a településünkre vonatkozó
fejlesztési feladatokra a pályázati lehetőségek.
Ennek köszönhetően a közbeszerzési eljárások lefolytatása után már 2019 tavaszán, nyarán, elkészült azoknak az
önkormányzati intézményeknek az energetikai korszerűsítése, melyekben eddig, az nem történhetett meg. Napelemmel, napkollektorral lett felszerelve a Központi Konyha, a Bárczay Anna Városi Óvoda, és a megújult Városi

Könyvtár. A teljesen felújított és akadálymentesített
Pozsár Gyula utca 2. szám alatti épületbe költöztettük át
a Családsegítő Szolgálatot és a szintén teljesen felújított
és energetikai korszerűsítéssel ellátott Liget utca 1. szám
alatti épületet adtuk át a Szociális Gondozási Központ
ellátottjainak és dolgozóinak.

Dózsa György és a Fényes utca között ebben az évben
megépülő új parkoló a lakótelep oldalában.
A Bölcsődei Központi Konyha melletti ingatlan megvásárlásával és a telek rendezésével szintén parkolót alakítottunk ki, mely segíti az óvodai, bölcsődei, konyhai dolgozók, szülők és mindazok parkolását, akik a konyhai
szolgáltatásokat igénybe veszik.
Az óvoda udvarán lévő romos épület lebontásával, az
óvodánál jelentkező parkolási problémákat kívánjuk
megoldani, a parkoló megnagyobbítása egyben a városkép rendezettségét is szolgálja.
Sikeresen pályáztunk a WIFI 4EU ingyenes wifi-pontok
kiépítési felhívására, mely alapján városunk számos pontján tudunk nyílt hozzáférést biztosítani lakosainknak az
internetes hálózatra. A rendszer kiépítése még ez évben
elkezdődhet.

Szociális Gondozási Központ
A súlyemelők kinőtték a főtéren található korábbi épületüket, így azt – pályázati forrásból – irodaépületté alakítottuk át, nekik pedig a vasút melletti – volt Diófa – épületet adtuk birtokba. Még ebben az évben tervezzük
ennek az épületnek is a felújítását.
A civil szervezetek részére folyamatban van a Sipos Sándor utcán lévő – volt Gondozási Központ – épületének
az átalakítása, ahol kedvezőbb feltételeket tudunk számukra biztosítani és az ingatlanhoz tartozó – Kossuth utcára nyíló – szabad terület további fejlesztéseket tesz
lehetővé.
A városi galéria átkerül a Malom utca elején lévő volt
iskolaépületbe, melynek kialakítása már megkezdődött
és őszig elkészül. Ugyancsak ebben az épületben kaphat végleges elhelyezést a Helytörténeti Kiállító terem,
mely gyűjteménye – a lakosságnak köszönhetően – kinőtte korábbi helyét.

Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat
A lakossági igényeknek megfelelően igyekeztünk a parkolási gondokon is enyhíteni. A már korábban megvásárolt Dózsa György - Fényes utcák sarkán, a Sportcsarnok
mellett lévő telken parkolót alakítottunk ki, melyről – a
kerékpárút elkészülte után – közvetlen behajtási lehetőséget nyitjuk a forgalomnak a Dózsa György utca irányába. Ez a parkoló jelentősen megkönnyíti a pedagógusok, a szülők és a Dózsa György utcai üzletek vásárlóinak parkolását.
Ugyancsak ezen, központi terület parkolási nehézségeinek megoldását fogja szolgálni a Fényes utca elején a

Dózsa parkoló
Kedves Téglási Lakosok! Kedves Barátaim!
Pályázati forrásból megkezdődött és még ebben az évben elkészül a Dózsa György utcai kerékpárút, mellyel
biztonságosabb közlekedést tudunk biztosítani lakosainknak.
Megkötöttük a kiviteli szerződést és még ebben az évben megépül a Csokonai utcán a szilárd burkolatú út a
zárt csapadékvíz elvezető csatornával együtt, mely beruházással az utca lakosainak nagyon régi igénye teljesül.
Szintén pályázati forrásból folyamatban van a Hajdúhadházzal közös szennyvíztisztító telep bővítése, melyhez
új szennyvízhálózati szakaszok kapcsolódhatnak városunkban az Annakert-, Pipacs-, Városháza-, Felszabadulás-, Egyetértés- /Nyár/ és az Újvárosi utcán a Határ utcáig, valamint a Határ utca nyugati részén.
A „Zöld Város” program keretében pályázati forrásból
megkötött kiviteli szerződés alapján folyamatban van a
Mozi épületének felújítása.
Felújításra kerül a Főtéri park, a polgármesteri hivatal
előtti park a moziig, a Dózsa György utca páratlan oldala a Fényes utcáig, a templom köz, ahol játszótér is épül,
a mozi és a polgármesteri hivatal udvarának egy része.
A Téglási Krónika előző számában ezt teljes részletességgel lehetett olvasni. Ezzel a beruházással teljesen megújul Téglás központi része.
A fentiekben részletezett már lezárult és még folyamatban lévő projektek pénzügyi vonatkozású munkáit
kimagasló szinten látta el Téglás Város fejlődése iránt
őszintén elkötelezett Veres Miklós pénzügyi irodavezető
Kollégám.
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Kedves Téglásiak!
A beruházásoknak, a beruházási igényeknek egy fejlődő településen soha nem lehet vége. A fejlődés mindig
új igényeket támaszt. Az utak, az épületek egyéb közművek folyamatos odafigyelést, karbantartást, felújítást
igényelnek.
Eddigi munkám során igyekeztem az előttünk álló lehetőségek alapján minden szinten egy élhető kisváros kialakítására. Tudom, hogy van még mit tenni! Azt is
tudom, hogy néhányan bizonyos szolgáltatások elérése
tárgyában elégedetlenek. Szeretném azonban elmondani, hogy a szolgáltatások egy része a lakosság számától, a település nagyságától függ. Csak olyan szolgáltatások tudnak kialakulni és fenntartható módon működni,
ami a vállalkozóknak megtérül. Mi nem versenyezhetünk
szolgáltatások esetében Debrecennel – melynek 30-szor
nagyobb a lakosságszáma –, de más területeken otthonossá, szerethetővé, élhetővé tudjuk tenni városunkat.
Bízom abban, hogy a fejlődési folyamat nem áll meg.

Bízom Téglás lakóinak bölcsességében, abban hogy
bölcsen egymás mellé tudják tenni a lehetőségeket
és a szükséges változtatásokat.
Bízom abban, hogy az elkövetkezőkben is felkészült-,
őszinte-, fiatalos lendületű, felelősségteljes-, jó szakemberek és képviselők fogják irányítani városunkat és
további fenntartható fejlődés és lakosságszám növekedés vár Téglásra.
A legnagyobb, legköltségesebb beruházásokon már túl
vagyunk. További út-, járda-, csatorna-építésekre - felújításokra, azonban szükség van. Lehetőség nyílhat további jóléti és munkahelyteremtő beruházások indítására is,
amennyiben a gazdasági környezet stabilizálódik.
Az EU-s pályázati lehetőségek továbbra is megmaradnak, és bővülnek a közvetlen elérhetőségeik, melyek
tovább szolgálhatják Tégláson az életkörülmények
javítását.

MEGÚJULT A GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
A templom Isten hajléka, egyházi közösségünk középpontja. Ezen a szent helyen adunk hálát, kérünk oltalmat, itt indítjuk el gyermekeinket az életbe és imádkozunk elhunytjainkért. Nagy öröm volt a görögkatolikus
hívek lelkében, amikor 1997-ben megvalósult azon régi
álmuk, hogy saját templomuk legyen. Az épület állaga
időközben komoly felújításra szorult.
Templomunk és környezetének megszépüléséhez szükséges anyagi forrást Magyarország Kormánya, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye, valamint görögkatolikus hívek és jó szándékú emberek támogatása, adakozása biztosította. Az igényes munkát és kivitelezést a
Téglás Trans Kft. végezte.
Egyházközségünk nevében, Istennek hálát adva nagy
tisztelettel köszönöm mindazok segítségét, akik bármilyen
módon hozzájárultak, hogy ezen szent hajlék településüket is ékesítse.
Urgyán Antal
görögkatolikus parókus
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Czibere Béla
polgármester

Köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak a XI. Gulyásfesztiválon!
Házi Ízek Versenye eredmények:

Szeptember 6-án a Bek Pál Kertbarátkör és a Radnóczy
Ferenc Kertbarátkör zöldség – gyümölcs kiállításának
megnyitóján vehettek részt az érdeklődők a Bárczay
Anna Városi Óvoda aulájában, melyen a kertbarát
körök tagjainak terményei mellett a mezőgazdasági
közmunkaprogram keretében termelt zöldségek is bemutatásra kerültek.
A XI. Gulyásfesztiválon nemcsak az ízletes gulyásételek,
de az összetartó közösségek és a jó programok is gondoskodtak arról, hogy az idei évben is remek hangulatban teljen a már hagyománnyá vált rendezvény.
Szeptember 7-én előkerültek a bográcsok, kezdetét vette a főzőverseny. A nap folyamán számos családi és
gyermekprogram várta a vendégeket és a Téglásra
látogatókat.
A programkínálatból nem maradhatott el Marcsi Mama
konyhájának ételkóstolója, a Bárczay Anna Városi Óvoda és Bölcsőde kézműves foglalkozásai, a népi játszótér
és a könyvtár kézműves kirakodóvására. Nagy sikerrel
zajlott a Házi ízek versenye, mely immár hatodik alkalommal került megrendezésre. Óriási bográcsban főtt a
téglási gulyás, melyből közel 800 adag került kimérésre.
Az érdeklődők megtekinthették a szüreti felvonulást,
valamint változatos színpadi produkciókat láthattak.
Színpadra lépett a Hajdúnánási Hagyományőrző nótaklub, az Ördögmotolla néptáncegyüttes, a téglási fúvósok, a Lesz Dance és a DFDC. Az este folyamán a jó
hangulatról a Talán Teátrum és Báder Tibcsy gondoskodott, zárásként pedig a KFT zenekar adott koncertet a
jelenlévőknek. A fesztivál a sokak által kedvelt tűzijátékkal zárult.
Köszönjük az óriási bográcsban főtt közel 800 adag
téglási gulyást Szilágyi Ferencnek és Csapatának!
Köszönjük Nagy Gábor bácsinak azt a csodálatos fa
alkotást, melyet kifejezetten erre az eseményre készített!
Köszönjük a közreműködőknek, a zsűrik tagjainak, az
intézményeknek, civil szervezeteknek, főző csapatoknak,
munkatársaknak, közösségi munkásoknak, önkéntes segítőknek, támogatóknak, tombolafelajánlást tevőknek!

Mini cukrász kategória
1. helyezett: Gábor Edina és Ölveti Luca
2. helyezett: Varga Katalin
3. helyezett: Fekete Anna
Édes sütemény kategória
1. helyezett: Csőszné Barnucz Ágnes
2. helyezett: Magyar Judit
3. helyezett: Szabó-Kiss Szabina
Sós sütemény kategória
1. helyezett: Nagy Mónika
2. helyezett: Tóth Imréné
3. helyezett: Árva Istvánné
Reform sütemény kategória
1. helyezett: Szmolka Mária
2. helyezett: Papp Réka
3. helyezett: Nemes-Silye Ildikó
Zsűri: Vatai Imréné, Vassné Majorik Etelka, Ferkóné
Hevesi Anita
Gulyásfőző verseny eredmények:
Családi, baráti társaságok kategória:
1. helyezett: Tóth Miklós és csapata
2. helyezett: Nasatex
3. helyezett: Fakanál forgatók
Intézmények, egyesületek, szervezetek kategória:
1. helyezett: Szent Miklós Házi segítségnyújtás csapata
2. helyezett: Református Egyház
3. helyezett: Bek Pál Kertbarátkör
Különdíjban részesült a Mi kis falunk „Téglás” és a TANSZAKIK csapata.
Zsűri: Molnár Zsolt, Zacsik Tibor, Barta Sándorné
A szüreti felvonulás legszebb fogatai:
1. Dudás Miklós
2. Ifj. Bacskó János
3. Csécsi Sándor
Különdíjban részesült a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör
különleges traktoros kocsija
Zsűri: Antal Sándor, Fejszés Imre, Csobán János

Gratulálunk!
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Apróhirdetés
„KÓSTOLÓ”
„Kóstoló” - Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti
Körök tárlata
melynek alkotásai között bemutatásra kerülnek a téglási
amatőr képzőművészeti csoport tagjai:
- Detári Istvánné
- Magyar Géza
- Molnárné Simon Ibolya
- Nagy László
Ideje: 2019. szeptember 27. 17 óra
Helyszíne: Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ (Téglás, Kossuth u. 66.sz.)
A tárlatot a könyvtár a megyei vándorkiállítás részeként,
a Nemzeti Művelődési Intézet valamint Téglás Város
Önkormányzata támogatásával valósítja meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

AUTÓMENTES NAP

Apróhirdetés
Tisztelt Hirdető Partnereink!

Az
Európai
Mobili tási
hét
keretében,
2019. szeptember 22-én (vasárnap) Európa szerte
autómentes napot szerveznek.
Városunk is csatlakozott a felhíváshoz, így ezen a napon 9:30 – 15:00 közötti időben Sétáló utcává válik a
Fényes utca a Dózsa parkolótól az Iskola utcáig
terjedő szakaszán. 1000 órától kicsiket – nagyokat egyaránt várunk különböző programokkal: Elektromos
kisautó, seagway, biciklis akadálypálya, aszfaltrajz,
bemelegítő torna. A résztvevők ajándékokat kapnak.

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, tartalmazzák 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
Téglás Város Önkormányzata 2019. júliusától bérbe
adja a város központjában (Téglás, Malom u.
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.
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