TÉGLÁS

A mi városunk
VÁROSI LAP

2018. december 4. szám
Kedves Téglási Lakosok!
Ünnepi díszbe öltözött a város, teljes fényükben csillognak az új adventi
fények, és december 8-án közösen feldíszítettük Téglás karácsonyfáját is. Otthonainkban is felgyulladtak már az adventi gyertyák, s
bizonyára nagy lelkesedéssel zajlanak az ünnepi előkészületek.
Úgy gondolom, nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy érezzük, hogy
az adventtel legszentebb ünnepünkre készülünk fel. Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme.
Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik
mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és
rohanó világunkban megvalósítani!
Mert olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani
kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre.Az ünnepi készülődés közben, a
nagy sürgés-forgásban oly könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben lelkünk
legmélyén csak meghittségre, önzetlenségre, boldogságra vágyakozunk.
Az adni vágyásról, az odaadásról, a másokért, szeretteinkért való tenni
akarás érzéséről szól a karácsonyvárás. Ez az időszak olyan átváltozást jelent, amely bennünk zajlik. Ne csak a csillogó fények, a feldíszített karácsonyfa, a terített asztal, a gazdag ajándékozás legyen a
vágyunk, hanem a legfontosabbra törekedjünk: álljunk készen arra,
hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva valóban
átéljük a közösség ünnepét, a családi békesség nyugalmát, a karácsony igaz üzenetét.
Kívánok Önöknek az adventi ünnephez sok-sok türelmet, nyugalmat
és tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött meghitt, boldog karácsonyi
ünnepeket!
Czibere Béla
polgármester
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Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje gyermekét.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A
szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és hozzáillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiállt rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A
szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a
gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet
ajándéka megmarad.
(Karácsonyi Szeretethimnusz Pál Apostol nyomán)

Ajándék a 70 éven felüli
téglási polgárok részére
Önkormányzatunk idén is adventi
ajándékcsomagban és Erzsébet-utalványban
részesítette a város 70 éven felüli polgárait,
abban a reményben, hogy ezzel a kis
ajándékkal hozzá tud járulni a téglási
szépkorúak karácsonyának megszépítéséhez.
Áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Helyi ízek szeretettel
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezte a
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub az adventi
ajándék-ebéd programját, melyhez az Önkormányzat és
helyi cégek, vállalkozások nyújtottak anyagi segítséget. Az
akció sikerét az ízletes meleg ebédek mellett az
összefogás ereje adta, melynek jóvoltából a 4 adventi
hétvégén finom étel kerülhetett a nehéz helyzetben lévők
asztalára. Civil szervezetek, magánszemélyek,
egyházak,vállalkozók és a helyi intézmények dolgozói
járultak hozzá munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal
az ebédek elkészítéséhez és kiosztásához, szükség
esetén házhoz juttatásához is. Az ötlet a Hajdúsági
Hagyományőrző Lovas Klubot dicséri, ahogyan a főzést is
ők végezték, a városunkban jól ismert lelkes amatőr
szakácsok: Szilágyi Ferenc, Ferenc József, Rós Lajos
vezetésével. Az friss, meleg ebéd finom ízénél még jobban
esett a megajándékozottaknak az odafigyelés, és a
szeretet, amivel az ételeket átnyújtották részükre.

Új települési érték
Új elemmel lett gazdagabb a Téglási
Települési Értéktár. 2018. novemberében,
Szabó Mónika óvodavezető javaslatára vette
fel a Települési Értéktár Bizottság a téglási
értékek sorába az óvoda régi szárnyának
egyik csoportszobájában lévő falfestményt,
mely a Hamupipőke c. meséből ábrázol egy
jól ismert jelenetet. A festményen jól látható
az elkészülés időpontja (1957), de nem
ismert az alkotója, ezért kérjük, akinek van
infor-mációja a festő személyéről, jelezze az
Értéktár Bizottság felé.
FŰTÉS TÁMOGATÁS
A megyében elsőként kezdte meg december 5-én
településünk önkormányzata a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri
támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
alapján a 12.000,-Ft értékű tűzifa átadását a Téglási
Polgármesteri Hivatal udvarán.
A jogosultak 2018. december 15-éig vehették át a a 3
mázsányi kuglizott akác tüzifát.
Az érintettek pozitív visszajelzéseket adtak, melyek
alapján a fa minőségével és az átadás hatékony
megszervezésével is elégedettek.
A munkát a Polgármesteri Hivatal munkatársai és
közfoglalkoztatottjai segítették.
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Adventi, karácsonyra készítő gondolatok
Hadházi Ágnes segédlelkész
-Valaki jönA múlt század nagy német teológusa, Bonhoeffer mondta: „Nem minden kívánságunkat teljesíti, de minden szükségünket
betölti az Isten. Mert Ő tudja, hogy mire van szükségünk. A zsoltáros ezt így fogalmazta: „Gyökörködj az Úrban, és
megadja szíved kéréseit!” (37,4).
Az anyagi jólét igézete helyett valami mást mutat a zsoltáríró. Először „csillapodjál le” az Úrban, hogy csendben lehess!
Enged fel a feszültségből, versengésből, indulatokból! Amire mi (fájdalom) csillapítókat, tablettákat szedünk, az az Úrban
– Isten erőterében – megtalálható. Gyönyörködni Istenben, teremtett világában, Fiában, Jézus Krisztusban? Kinek van
erre ideje? Kinek van rá szeme? Ehhez csend, idő és nyitott szem kell. Erre jó az advent. Négy hét, aminek nagy részét
futkosással, vásárlással, takarítással töltjük. Azaz a külső körülmények átrendezésével. Újabb fejfájást okozó
ajándékozásokkal: mit vegyünk, miből és kinek? Ajándékozzunk meg most önmagunkat legalább néhány napra vagy
órára a fenti hármas ajándék-csomaggal: csönddel, nyugodt idővel és látással azért, hogy gyönyörködhessünk.
Hívjuk Istent és élvezzük jelenlétét, pihenjünk meg Jézus lábainál, és merüljünk el a Szentlélek békességében! Szabad
ilyen misztikus élményt kérni Tőle! Erre kapjuk az ígéretet: „megadja szíved kéréseit!” Nem az eszem, az érzékeim,
hanem a szívem kéréseit. Mert a szívben vannak a legigazabb gondolatok, s azzal tudunk szív szerint – őszintén – kérni –
imádkozni. Az imádságban meg is tisztítja Isten a szívünket, s azzal látjuk meg Őt.
Lomtalanítsunk hát most advent idején, ne csak a lakásunkban, hanem az életünkben és a lelkünkben is! Takarítsuk ki a
lomokat és a romokat a múltból. Adjunk helyett új dolgoknak! Vizsgáljuk meg magunkat, hogy igazán mire van
szükségünk! A szívünk mélyén magunk is tudjuk: békességre, örömre és szeretetre. Ezt kínálja és adja nekünk Isten
Jézus születésnapján, karácsonykor.
Advent
Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!

Karácsony a Családok Évében
Ebben az esztendőben is milliók és milliók várják a karácsonyt. Azt az ünnepet, amely sokkal több ember lelkéhez áll
közel, mint a húsvét v. bármely más üdvtörténeti esemény. Ennek oka feltehetően abban áll, hogy maga az esemény
a legegzisztenciálisabban megérinti az ember szívét-lelkét. Hiszen minden csecsemő egy családba születik bele és
mielőtt kilépne e földi világból az ember, a családjának int utoljára istenhozzádot.
December 25-én azt valljuk szent Pállal együtt hogy "az idők teljességében a láthatatlan Isten látható valóságban
megjelent a földön". Ez nem mást jelent, minthogy a názáreti szűz, Mária a Szentlélektől foganta méhébe az Isten
Fiát, és Betlehemben megszülve Jézusnak nevezte el.
Nem más történt ott, akkor minthogy az Isten egyrészt felvállalta a kockázatot, hogy őt meg lehet látni ("aki engem lát
látja az Atyát is."), másrészt az Isten emberré levése azt tanítja nekünk, hogy érdemes vállalni az emberi élet
szolgálatát.
Az evangéliumi leírások alapján azt látjuk, hogy nagyon egyszerű, puritán körülmények között született meg a
Messiás. Lemondott emberhez méltó születési körülményekről, lakásról, lemondott, bíborról-bársonyról, komfortról,
de az Isten nem mondott le a gondviselő apáról és anyáról, istenfélő szülőkről. József és Mária: vállalták, hogy
elfogadják azt az ajándékot, amelyet Jézus személye jelentett. Vállalták, hogy felnevelik és megtanítják az isteni és
emberi parancsokat számára azért, hogy majd be tudja tölteni feladatát itt a földön.
Most, hogy hazánkban lassan végéhez közeledik a Családok Éve, segítse ez az ünnep családjainkat arra az
elköteleződésre és bátorságra, amely ma épp úgy szükséges és fontos ahhoz, hogy gyarapodjon a magyarság, hogy
a felnövekvő nemzedékek értékes és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, elkötelezett tagjai az egyháznak.
Hozza el ezen a karácsonyon a betlehemi Kisded mindazt a kegyelmi ihletést, amely ezen szándékok és célok
megvalósításához szükséges! Ezen gondolatok jegyében kívánok áldott szent karácsonyt és boldog békés új
esztendőt a téglási családok számára.
Juhász Imre plébános
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Pályázati fejlesztések Tégláson
A 2018-as évben több sikeres pályázat indulhatott be, melynek jóvoltából komoly fejlesztésekkel megújulhat városunk.
TOP-3.2.1 – 15 – HB1 – 2016 - 00048
„Komplex energetikai fejlesztések Téglás Város intézményeinek épületein”
A pályázaton elnyert bruttó 185 millió Ft-os támogatásból 5 épület kerül felújításra:
A helytörténeti múzeumban tetőcsere, külső szigetelés, energia- és fűtéskorszerűsítés mellett az akadálymentes WC
felújítására kerülhet sor, s ehhez járult 19 millió Ft önerő, melyből a teljes belső átalakítás, felújítás is megvalósul.
A közigazgatási irodaépület esetében azbesztmentesítés, külső szigetelés, fődémszigetelés, külső belső nyílászáró
csere, fűtés- és világításkorszerűsítés zajlik, kiegészülve a teljes belső átalakítást megteremtő 24 millió Ft önerővel. Az itt
felhelyezett 20 kW napelem nagymértékben hozzájárul a villanyáram előállításához.
A városi könyvtárban külső nyílászárók cseréje, födémszigetelés, akadálymentesítés, világítás és fűtéskorszerűsítés
történik, és kihelyezésre kerül 8 kW napelem, mely a világítást fedezi majd.
A városi óvoda régi szárnyában külső szigetelés, födémszigetelés, világításkorszerűsítés valósul meg. A fűtés
komplett fejlesztésére, komplex energiahálózat kialakitására 5,5 milllió Ft önerőt forditunk. Ehhez járul egy BM-es,
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseket szolgáló, 29 millió Ft összegű támogatás, kiegésztve, melyből a
teljes belső felület megújul az óvoda régi szárnyában. Az új óvodaépületre 25 kW napelemet helyezünk, és beépítésre
kerül egy hőszivattyú, mely a napelem villanyáramát felhasználva fűtés gázszámláját csökkenti majd.
Az óvodai pavilon épületen külső szigetelés, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés történik, s mivel az épületrész a
böcsődei konyhával együtt van, a teljes épületre 50 kW napelem, hőszivattyú kerül, az üzemeltetési költség
csökkentésére.

TOP – 2.1.2 – 15 – HB1 – 2016 - 00014
„Zöld város kialakítása Tégláson”
A pályázat jelentősége a zöldfelület növelése, a környezet védelme településünkön
Téglás bruttó 185 mFt-os támogatást kapott, melyből a városháza előtti terület fejlesztése, főtér kialakítása, térburkolattal
való ellátása, a zöldfelület esztétikus kiépitése, öntözőberendezés üzemeltetése valósulhat meg. A régi lakótelepen a
Dózsa Gy. utcai kerítés elbontásával zöldfelület kialakítása, a hátsó részen, a garázsoknál burkolófal emelése,
gyakorlókert játszótérré alakitása, térburkolatos járda kiépitése szépiti meg városunkat.
A mozi épülete multifunkcionális közösségi házzá alakul, s teljesen felújításra kerül. Külső szigetelést kap, belső
átalakításon esik át, megtörténik az akadálymentes wc előírásoknak megfelelően való átalakitása, fűtés korszerűsitése,
melyhez közel 40 millió Ft pályázati forrás áll rendelkezésre.
A mozi mögötti terület térburkolatot kap, s itt egy kisebb parkoló kerül kiépitésre.
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TOP – 3.1.1 – 15 –HB1 – 2016 - 00013
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Tégláson”
A pályázaton elnyert támogatás bruttó 143 millió Ft.
A Dózsa Gy. út központból kifelé vezető baloldali részén kerékpárút, gyalogjárda kerül kiépítésre,
egészen a Szilágyi E. utcáig, s a támogatásból megtörténik még a régi kerékpárút központtól
Hajdúhadházra tartó szakaszának helyenkénti javitása is.
Azért itt épül kerékpárút, mert ez a legforgalmasabb utca, hiszen Bököny, Geszteréd irányába megy,
s a Hajdúsági Iparművek miatt is nagy a forgalma. A kivitelezés célja a balesetveszély elháritása,
hogy erről a forgalmas útról a kerékpárosok a biztonságos kerékpárútra terelődjenek.
VP6 – 7.2.1 -7.4.1.1 -16 vidékfejlesztési program
„Városképet meghatározó épületek felújítása”
A támogatást a volt 4SSS Rádió épületére nyerte az Önkormányzat, de a kapott támogatás nem
elegendő annak felújítására, ezért a súlyemelő edzőterem épületének felújítására és
korszerűsítésére kerül majd sor.
Az elnyert 12 millió Ft-ot még ki kell egésziteni 1,5millió Ft önerővel, s igy megtörténhet egész épület
azbesztmentesítése tetőcserével, cserép sátortetőt kap az épület, fűtéskorszerűsítés,
világításkorszerűsítés, nyílászáró-csere is megtürténik. Az átalakitáshoz az alapanyag beszerzése
most van folyamatban, a kivitelezés hamarosan indul.
Belvízrendezés II. ütem önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
A Csokonai u. belvízelvezetésére 39 mFt támogatást kaptunk, de nem elegendő a csapadékvizet zárt
csatornában elvezetni, hanem ezt le kell zárni egy burkolattal, igy legalább még egyszer ennyi
összeggel ki kell egésziteni. Az Önkormányzat próbál még támogatást szerezni, de ha ez nem
sikerül, önerőből is megvalósítjuk a teljes felújitást a Csokonai utcán. Az idén a lejárt vízjogi engedély
és építési engedélyek megújítása megtörtént, a munkálatok feltehetőleg a jövő évben indulnak.
EFOP - 4.1.8 – 16 – 2017 - 00110
„A Téglási Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése”
A pályázat jóvoltából bruttó 19 millió Ft informatikai és hangtechnikai fejlesztésre került sor, mely
jelentős mértékben hozzájárul az intézmény által szolgáltatott műsorok, programok
lebonyolításához.
ÉKMO 1
Az „Észak-Kelet Magyarországi Szennyvízelvezetési és - Kezelési Fejlesztés” az NFI irányításával,
konzorciumi szerződés formájában kerül megvalósításra. A konzorcium 13 milliárd Ft támogatást
nyert el, 17 településre vonatkozólag. Hajdúhadházon és Tégláson csatornázás,
szennyvízcsatorna kiépítése, közös szennyvíztisztítótelep kapacitásának bővítése történik meg.
Tégláson az Annakert, a szőlőskerti részek a Böszörményi úttól Tavasz utcáig, valamint a Pipacs utca
kap szennyvízcsatornát. A hálózati tervek megvannak, folyamatban van az engedélyes tervek
készítése, Tégláson jövő évben indulnak a munkálatok.
EFOP – 1.5.3 – 16 – 2017 -000121
„Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával”
A project 2018-ban indult, s 5 konzorciumi partner: Téglás, Hajdúhadház, Bocskaikert, Létavértes,
Újléta és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat bevonásával kerül megvalósításra, Téglás
vonatkozásában 90 millió Ft pályázati támogatással.
A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek
csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Másik fő célja a
helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és
erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának
támogatása.
Bizom benne, hogy a pályázatok, melyeket jelentős önerővel kiegészitünk, Téglás lakosságának
megelégedésére szolgálnak majd.
Czibere Béla polgármester
Új közlekedési rend az iskola előtt
December 22-étől a balesetek megelőzése valamint az iskolába
járó gyerekek közlekedésbiztonsága érdekében a Fényes utca a
Dózsa György utcától az Iskola utca irányában egyirányú lesz.
Ezzel egyidejűleg megszűnik annak lehetősége, hogy a
gépjárművek az utca jobb oldalán megálljanak, várakozzanak. Arra
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a
közlekedési helyzet változására és a közlekedési szabályok
betartására! A rendőrség fokozottan ellenőrizni fogja az új forgalmi
rendet, és segítséget nyújt annak fenntartásában!
Dr. Gál György jegyző
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Az ország gazdasági stabilitása a garancia a keleti régió megerősödéséhez
Az előző ciklus elején előkészített és a második felében elindított, részben már befejezett, illetve folyamatban lévő,
valamint a jövő év elején induló beruházási programelemek felpörgették a magyar gazdaságot. Az egymás után kezdődő
magas és mélyépítő munkák a választókerületben, valamint a régióba betelepülő cégek felszívták a munkaerőbázis még
szabadon maradt részét, lassan a közfoglalkoztatási programok indításának elmaradásával kell számolni, nincs képzett
és képezhető munkaerő a piacon.
Minden választókerületi településen Álmosdtól – Vámospércsig fejeződtek már be, illetve indultak el beruházások és a
dömping a 2019-ben lesz. Kiemelkedő jelentőségű közlekedésfejlesztési beruházások javítják a megyeszékhely és a
gyorsforgalmi hálózatok elérési lehetőségét. A 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakasza a Karácsonyi Ünnepek előtt
már használatba vehető, a Debrecen felé haladó 2 x 2 sávos kiépítés elkezdődött, és jövőre a forgalmi nehézségek miatt
még nem, de 2020-ban folytatódik a belterületi szakasz kiépítése a vasúti átjáróval együtt a 4-es út csatlakozási pontjáig.
A 48-as főút építési munkái februárban kezdődnek, a források rendelkezésre állnak. Karácsonyig az M35-ös és M4-s
autópálya egy fontos szakasza is átadásra kerül, aminek hatása az egész régióra kiterjed és létrejöttében volt
szerencsém közreműködni. A választókerületi összekötő utak felújítása részben megtörtént, átadtuk a NyíracsádNyíradony, Nyíracsád-Vámospércs, Nyíradony-Nyírlugos és a Vámospércs-Bagamér közötti útszakasz első ütemét. A
hiányzó Bagamért és Álmosdot, illetve Fülöpöt bekötő utak felújítása 2020-ban befejeződik. Utóbbiak a Magyar Falu
Program elemeként kerülnek bonyolításra, melyet még 2017-ben készítettem elő, több más, napjainkban ismertetett, a
magyar vidéket fejlődését segítő program mellett (CSOK, belterületi útépítések, stb.). A TOP forrásaival megvalósuló
beruházások minden településen javítják a közintézmények fenntartásának körülményeit, iskolák, óvodák, bölcsődék
korszerűsítése zajlik Bagamérban, Nyírábrányban, Nyírmártonfalván, fontos helyi jelentőségű célok valósulnak meg.
Szennyvízcsatornázás folyik Hajdúhadházon és Létavértesen, kerékpárutak épülnek Tégláson, Hajdúhadházon,
Bocskaikertben és Nyíradonyban, csapadékvíz és belvízcsatornák, járdák épülnek több helyszínen, Nyíracsádon,
Bocskaikertben, Hajdúsámsonban. Komplex városfejlesztési programok indulnak Hajdúsámsonban, Hajdúhadházon,
Nyíradonyban, Tégláson. A vidékfejlesztési és a gazdaságfejlesztési és innovációra szánt pályázati források számos, a
helyi gazdaságot erősítő beruházási elképzelés megvalósulását teszik lehetővé. Kis és közepes nagyságú
vállalkozások, egyházi és civil szervezetek kapnak lehetőséget kiemelt, helyi, vagy térségi jelentőségű céljaik
megvalósításához. Energiatakarékos háztartási gépek vásárlásához, épületszigetelésekhez kaptak magánszemélyek
többen is támogatást, folyamatos a Széchényi Pihenőkártyák igénylése és felhasználása, valamint több településen
működnek népkonyhák a rászorult családok érdekében.
A krónikus építőipari kapacitásszükséglet és az emelkedő bérek lassítják, de nem állítják meg a magasabb jövedelem
érdekében külföldön munkát vállaló szakemberek, szakmunkások mozgását, de egyre többen mérlegelnek és térnek
vissza hazájukba.
Természetesen soha nem fog megszűnni a külföldi munkavállalás, hiszen az Európai Uniós csatlakozás melletti
legfontosabb érvek egyike volt, elvárt szabadságjog.
A bérek közötti különbséget csak mérsékelni lehet, de megszűntetni, legalábbis belátható időn belül nem realitás. Aki az
Euró bevezetésében gondolná a különbség megszűnésének lehetőségét, az minden bizonnyal nem rendelkezik
megfelelő információkkal a gazdaság működéséről. A törekvés egyértelmű, a felzárkózás folyamatos és mind ezek
mellett rendelkezünk egy rendkívül fontos adottsággal - a biztonsággal, - ami a Föld országaiban egyre nagyobb
értékké válnak.
Erre vonatkozóan a kormányzó pártok álláspontja megegyezik a magyar emberek állásfoglalásával, így kötelezi a
Magyar Országgyűlés tagjait. Magyarország Miniszterelnöke él ezzel a támogatással, megtudja védeni az ország és
lakóinak érdekeit. Érezhetően ez lesz a kulcsfontosságú kérdés a következő évben soron következő Európai Parlamenti
Választáson, ahol számítunk a magyar választók elkötelezettségére és Európa józan gondolkodású szavazóinak
kiállására.
A mindennapok biztonságát a jövő tervezhetősége teszi igazán értékessé. Ezért kiemelt figyelmet és támogatást
kapnak a nemzetet alkotó családok az otthonteremtéshez, a gyermekvállalás, gyermekneveléshez
adókedvezmények és támogatások formájában, fiataljaink a továbbtanuláshoz, pályakezdéshez, munkavállaláshoz és
általánosságban is javulnak a munkavégzés feltételei. A gazdaság megerősítésére fordítható források technológiai
fejlesztésekre, új munkahelyek létrehozására adnak lehetőséget valamennyi szektor területén. A gazdaság
teljesítőképessége lehetővé teszi a nyugdíjak reálértékének megtartását, érezhető emelkedése biztonságosabbá és
méltóságteljesebbé teszi az időskort.
Előzőek mellett vannak még olyan területek, ahol a szükséges források biztosítása eddig korlátozott volt és olyanok is
ahová még nem fordítottunk kellő figyelmet. Láthatóak a kevésbé preferált területek, illetve azok, melyek problémáinak
nagyságát nem jól mérték fel. Van javítani való még bőven, egyáltalán nem gondolja senki, hogy minden a legnagyobb
rendben lenne. De.
Egyáltalán nincs olyan helyzet ma Magyarországon, ahol bárkinek félelemben, vagy problémájával
elszigetelődve kellene élnie, illetve semmilyen kilátása nincsen jelenlegi kedvezőtlen, vagy kifejezetten rossz
helyzetéből kilábalni. Ha mégis ez az érzete, akkor valamilyen ezt érzékelő és ellátó rendszer nem működik jól, valahol
valakik hibáznak, vagy éppen hiányzik az akarat és a bajban lévő aktivitása. Sok esetben a legalapvetőbb lépéseket sem
teszik meg annak érdekében, hogy kilátásaik javuljanak, de vitathatatlanul igaz, hogy léteznek olyan problémák,
melyeket a kormányzati rendszer nem ismert fel, vagy nem jól kezel. Ezért rendkívül fontos, hogy időben kapjunk
jelzéseket ezekről az esetekről, mert az idő múlása a segítség lehetőségét is elveszik. Példaképpen 2-3 éve
felmondott lakáshitellel már hiába keresnek meg bárkit azzal, hogy mégis vegye át az eszközkezelő a lakását, ezen a
módon már nem fog segítséget kapni. Ettől függetlenül minden bizonnyal van még esély a segítségnyújtásra, csak nem
szabad feladni és nem kell belenyugodni.
Ezért amikor hisztériakeltést látunk és tapasztalunk azoktól, akiknek a politikai hozzáállásáról és kínált megoldásaikról a
választók tavasszal világos véleményt mondtak, bosszantó.
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Ezért rendkívül fontos lenne, hogy a felemelt témára vonatkozóan időben és hiteles tájékoztatás kerüljön ki, ami
alkalmanként valljuk be, nem sikerült fényesen.
Az is bosszantó, amikor az előterjesztő magyarázkodásra szorul, mellé az érvelése sem hibátlan, nem oszlatja el a
kételyeket. Ez okozza a nyugtalanságot és a feszültséget, amit valójában a félrevezető hírekkel, durva hazugságokkal
operáló ellenlábasok produkálnak, meggyalázzák a Magyar Parlament tekintélyét, hergelik a közvéleményt.
Valószínűleg ez a magatartás nem fog változni, ezért rendkívül fontos, hogy a szükségszerű tájékozódáson túl a
vélemény kialakításához ne a médiára támaszkodjunk, hanem a „valóságos világra”, vagyis a bennünket
körülvevő és velünk élők emberek helyzetét vegyük alapul. Hitelesnek a tapasztalatot, a közvetlen érzékelést kell
figyelembe venni, minden más csak egy virtuális világba navigál bennünket.
Ma Magyarországon tervezhető a mindennapok világa, tervezhető a jövő és vállalható a hozzá vezető út. Mindig
lesznek, akik segítségre szorulnak, akik önerőből még nem, vagy már nem lesznek képesek a problémáik kezelésére,
illetve a tovább lépésre. Ennek érdekében működtetünk szolgálatokat, ellátó szervezeteket, intézményeket, de ezek
nem segíthetnek senkit erőfeszítés nélküli minőségi haladásra, csak az alapbiztonságot adhatnak. Ezért továbbra is
jellemzően azok tudnak gyorsabban haladni és magasabbra jutni az élet bármely területén, akik megdolgoznak érte, sőt
megszenvedik a sikerhez vezető utat.
A siker azonban múlandó és annak hajszolása elveszi az időt magától az élettől, ami megadatik az embernek. Nem
fordítunk kellő időt és figyelmet sokszor a családra sem, a közeli hozzátartozókról nem is beszélve. Elmaradnak, vagy
ritkábbak a közösségi, baráti összejövetelek és alig vannak önszerveződő, önkéntes közösségeink. Nem vesszük
figyelembe, hogy bármit elérhetünk, de az időnket nem hosszabbíthatjuk meg. Nem tudjuk meddig tart és mit tartogat
még.
Ezért arra bíztatom a választókerület lakosságát és minden magyar embernek javaslom, több időt fordítsanak a
családjaikra és hozzátartozóikra, a barátaikra és a közösségeikre, mert minden erőfeszítés hiábavaló, ha nem
arra használjuk fel, amiért vállaltuk.
Márpedig azért dolgozunk és vállalunk terheket, hogy megvalósítsuk a terveinket és elérjük az álmainkat, tudjunk
segíteni azoknak, akik számítanak ránk, egészségesek, jó kedvűek, boldogok legyünk és minél több szépet éljünk meg
földi életünk során.
A szeretet vezérli életünket, még akkor is, ha ezt elfedjük és titkoljuk a hétköznapok során.
A Karácsony Szent Ünnepe lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk eddigi életünket és a rákövetkező Évben egy valóban
Újat kezdjünk.
Ha vannak is nehéz időszakok, érnek bennünket tragédiák és sokszor összeroppanunk a ránk nehezedő terhek alatt,
mindig eggyel több érvünk van amellett, hogy valójában ez a legjobb hely, ahol lehetünk.
Előző gondolatokat figyelmükbe ajánlva köszönöm meg megtisztelő támogatásukat

és kiállásukat, egyben kívánok
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Egészségben Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet!
Tasó László
országgyűlési képviselő
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Karácsonyi Örömhír
Az orosz Oktatásügyi Minisztérium 1994-ben két hívő misszionáriust bízott meg azzal, hogy dolgozzanak ki egy olyan
tananyagot, amellyel az iskolákba megtaníthatják a tanulóknak a bibliai alapelveket. Arra is fölkérték őket, hogy a
börtönökben, a tűzoltóságon, a rendőrségen, valamint egy nagy árvaházban is tanítsanak. Később ők mondták el
árvaházi élményüket:
"Közeledett a karácsony. Árváink életükben először hallották a karácsonyi történetet! Elmeséltük nekik, hogy József és
Mária elment Betlehembe, de már nem volt hely számukra a fogadókban. Aztán hogyan született meg Jézus egy
istállóban, és hogy fektették szülei egy jászolba. Amíg beszéltünk, a gyerekek és a nevelők lélegzet visszafojtva hallgattak
bennünket.
Amikor véget ért a történet, minden gyereknek adtunk három kis darab kartonpapírt, amiből egyszerű jászolt készíthettek.
Kaptak egy kis sárga szalvétadarabot is, amit azután az útmutatásunk szerint vékony csíkokra téptek és szalmaként a
jászolba tettek. Világosbarna filcből babaformákat vágtunk ki, egy régi hálóingből pedig hogy a babáknak takarója is
legyen. A gyerekek serényen dolgoztak, hogy összeállítsák apró jászlaikat, én pedig körbejártam közöttük, hogy segítsek,
ha valamelyiküknek szüksége lenne rá. Minden rendben ment. Aztán ahhoz az asztalhoz értem, amelyiknél a hat év körüli
kis Misa ült. Éppen elkészült a munkájával. Amikor szemügyre vettem a jászlát, elképedtem, mert nem egy, hanem két
baba feküdt benne. Megkérdezzem a kisfiútól, miért így készítette a jászolt.
A fiúcska széttárta a karjait, elgondolkozva nézte a pici jászolt. Aztán nagy komolyan belefogott a karácsonyi történet
elmesélésébe. Életében először hallotta ezt a történetet, úgyhogy meglepett, milyen pontosan emlékszik rá. Mikor ahhoz
a részhez ért, hogy Mária a kis Jézust a jászolba fektette, innen egészen sajátos módon folytatta:
Amikor Mária a babát a jászolba tette, Jézus rám nézett, és megkérdezte, hogy hol lakom. Elmondtam neki, hogy nekem
se mamám, se papám, se otthonom nincs. Akkor Jézus azt mondta, hogy lakhatnék nála. Azt feleltem, hogy ez nem megy,
mert én nem tudok neki ajándékot adni, mint mások. De annyira szerettem volna Jézusnál lakni! Gondolkodtam, nincs-e
valamim, amit odaajándékozhatnék neki. Eszembe jutott, hogy melegíthetném őt. Úgyhogy megkérdeztem Jézust: Ha
melegen tartalak, az olyan lenne, mint egy ajándék? Jézus erre azt felelte: Ha melegen tartanál, az volna a legszebb
ajándék, amit valaha is kaptam. Akkor befeküdtem mellé a jászolba, és Jézus rám nézett, és azt mondta, hogy most már
vele maradhatok – mindig.” Mire Misa befejezte a történetét, elöntötték szemét a könnyek, és megállíthatatlanul
patakzottak végig az arcán. Arcát kezébe temette, és fejét az asztallapra hajtotta. Két kis válla csak úgy rázkódott a
keserves zokogástól."
Ez az árva kisfiú talált valakit, aki sohasem hagyná el vagy bántaná őt. Valakit, aki mindig vele lesz. Megtanultam:
karácsonykor nem valamit, hanem valakit, Jézus Krisztust várjuk.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kíván
Urgyán Antal parókus

Diákszövetség alakult Tégláson
Az EFOP 5.1.3-16-00121 „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” c. project keretén belül 2018.
novemberében megalakult a téglási Diákszövetség, melynek tagjai a diákjogokról, diákmunka lehetőségekről kapnak
tájékoztatást és naprakész segítséget ezen területeken. Ugyanekkor létrejött a Fiatalok klubja, melynek tagjai 16-24 év
közötti téglás diákok lehetnek, akik havi egy alkalommal gyűlnek össze, hogy a diákokat érintő aktuális témákról
beszélgessenek, javaslatokat tegyenek a helyi fiatalok ügyének segítésére. A klub tagjai elindították a Szívességbank
nevű programot, melynek apropóján havi négy jócselekedettel támogatják a településen élő idős, rászoruló személyeket.
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Hálaadás az iskolában
Szokássá vált nálunk is, hogy minden év őszén hálaadó
napot tartunk. Talán sokan nem tudják, ez az ünnep
amerikai eredetű. Az Egyesült Államokban november
utolsó csütörtökén nemzeti ünnep a hálaadás napja, mára
talán a legfontosabb családi ünnepet is jelenti a
tengerentúlon.
A mi iskolánk is fontosnak tartja a hálaadás napját. Annak
ellenére, hogy nálunk történelmi gyökerei nincsenek,
mégis fontos tudatosítanunk azt, hogy amink van - életünk,
egészségünk, kenyerünk, munkahelyünk, családunk és
egyéb értékeink - már azért is hálásnak kell lennünk.
Töltsük tartalommal meg ezt az ünnepet!
Az alsó tagozaton a csarnok volt a hálaadással kapcsolatos rendezvények helyszíne, ahol az osztályok telepes
vagy indián fejdíszt készítettek, hálaadás témájú puzzle-t
raktak ki csoportokban, illetve játékos ügyességi sorversenyen vehettek részt. A délutáni órákra minden osztály
hálaadó terítéket készített, mely méltó hátterét képezte a
tagozati hálaadási ünnepségnek.
A felső tagozaton az iskola ebédlőjében minden osztály
elkészítette a hálaadó asztalát. Az ünnepséget Szilágyiné
Bodnár Erzsébet igazgató asszony nyitotta meg. Ezt
követően Csonka Dorina 7.c osztályos tanuló előadásában
hallhattunk egy verset, végezetül Bognár Benjámin ifjúsági
lelkipásztor mondta el gondolatait a háláról.
2018 október 24-én szombaton iskolánk pedagógusi és
tanulói részt vesznek a Baptista Szeretetszolgálat által
szervezett központi hálaadó ünnepségen a budapesti
Sportarénában.
A lényeg azonban a szívekben és lelkekben történik, hisz
ez az ünnep személyes, egyéni. Az ünneplés egyfajta
leltározással kezdődik: Mi az, amim van, és mennyire
értékelem azt ? Fontos ezeken a dolgokon elgondolkodni,
fontos a számvetés, mert gyakran abba a hibába esünk,
hogy csak azt látjuk, érezzük, amink nincs. Ez szomorúságot és elégedetlenséget vált ki bel?lünk. Eközben pedig
elfelejtjük, mi az, aminek örülhetünk, amiért hálásak
lehetünk, pedig ahogy az ünnepségen is elhangzott Osho
gondolata szerint: „A hála lehetetlenné teszi a boldogtalanságot."
Szilágyiné Bodnár Erzsébet intézményvezető

Örökös Ökoiskola cím
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az
Agrárminisztérium Budapesten
2018. október 13-án
szombaton nagyszabású
címátadó ünnepség keretében
Örökös Ökoiskola címet
adományozott iskolánknak. Az
oklevelet Zdrobáné László
Nóra, az Öko munkacsoport
vezetője vette át. A cím
megszerzése továbbra is
kötelez minket a
környezettudatos
magatartásra.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

Köszönetnyilvánitás
A Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti
Szolgálat 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 élelmiszer-adományokat,
melyeket a rászoruló családok között
osztottunk ki.
Sőrésné Oláh Ágnes
intézményvezető
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Beszámoló a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület 2018-as évi tevékenységéről
A 2018-as évünket a 40 éves jubileumi évforduló jegyében töltöttük el.
Szakmai előadásokat hallhattunk Dr. Gonda István professzor úr, Dr. Rakonczás Nándor tanár úr, Ragyák László
kertészmérnök, Szőllősi László hajdúhadházi kertbarátköri elnök, Szegedi Attila tanár úr, Takácsné dr. Hájos Mária
egyetemi docens tolmácsolásában, többek között a zöldségtermesztés érdekességeiről, az édesburgonya
termesztéséről, a gyümölcsfák metszéséről.
Január 17-én tartottuk a 40. Házi bor és a 13. Pogácsasütő versenyünket.
Február 3-án Csapókertbe vittük el pálinkáinkat megmérettetésre, ahol aranyos eredményeink is születtek.
Februárban adtuk le a Házi borversenyen jól szereplő borainkat a Megyei borversenyre.
Február 17-én a 7. disznóvágásra került sor, és itt hirdettük ki a Házi borverseny eredményeit. A zsűri elnöke Pető József
a Megyei Szövetség elnöke, főborászunk volt.
A zsűri tagjai: Dr. Gonda István; Dr. Rakonczás Nándor; Dr. Dremák Péter; Szőllős László, a Radnóczi Ferenc
Kertbarátkör elnöke és Huszti Gyula szatmárhegyi borász voltak.
A zsűri megelégedésére sok szép, finom ízű bort hozott el a tagság. 12 tétel fehér borból, 7 tételt érmes bornak minősített
a zsűri. 6 Rosé borból 4 érmes bor született. a 26 üveg vörösborból 12 üveg bor kapott elismerést, oklevelet, serlegeket.
Vagyis a vizsgált borok több mint 50%-a nagyon jól szerepelt a megmérettetésen.
A pogácsasütő versenyre 12 fajta pogácsával készültek az asszonyaink, volt itt sajtos, káposztás, lilahagymás,
margarinos, krumplis, kapros, mind nagyon finom volt és mind elfogyott. Eredmények: Árva Istvánné arany-, Tóth
Imréné ezüst-, Szabó Lászlóné bronzminősítést kapott.
Február 23-án Debrecenben a Kertészek és Kertbarátok Megyei Szövetsége borversenyének ünnepélyes
eredményhirdetésén a téglási borok nagyon jól szerepeltek.
Március 9-én leadtuk a Józsai pálinkaversenyre a pálinkáinkat.
Március 15-én koszorúzáson vettünk részt a városi ünnepség keretein belül nemzeti ünnepünk alkalmából.
Március 24-én a Józsai Pogácsa és Pálinkaversenyen egész napos program keretein belül hirdettek eredményt. A
Téglásiak mint mindig, most is úsztak a boldogságban, annyi elismerést kaptak, érem és serlegeső hullott ránk. A
pogácsa versenyen Árváné Katika és Tóthné Magdika több sütemény kategóriát megnyertek, érmekkel, serlegekkel
lettek gazdagabbak.
Április 9-én a Hajdú táncok történetéről „Fegyvertánc-Hajdútánc, Hajdú őseink tánca” címmel Dr. Kardos László
néptánc, -tánctörténet oktató előadását, filmvetítését láthattuk.
Május elsején a városi rendezvény keretein belül a sportpályán majálisoztunk, közös reggelit és ebédet készítettünk
mindenki megelégedésére.
Május 17-én Bükkszentkeresztre szerveztünk autóbuszos kirándulást Szabó Gyuri bácsihoz, a bükki füves emberhez.
Utunk során sok látnivalóval lettünk gazdagabbak.
Június 16-án egy nagyon kedves, lelkes házaspár tagunk Erdőbényei otthonukba hívták meg a kertbarátkör tagságát. 36
fővel érkeztünk. Reggelire frissen sült kenyérrel, kenyérlángossal, különféle, lecsós, kapros-tejfölös, lekváros ízekkel
várták a csapatot. Az ebéd vaddisznógulyás volt, utána a jó hangulatról, zenéről a tangóharmonikásunk, Molnár Jancsi
gondoskodott. Köszönjük Irénke és Józsi ezt a csodálatos szép napot, amit együtt töltöttünk nálatok!
Kronológiai sorrendben elérkeztünk június 23-hoz, az év legpörgősebb ünnepéhez, a 40. éves jubileumi évfordulónkhoz.
Ez alkalomból könyvet adtunk ki, mely címoldalára azt a közös fotót tettük ki, amit június 4-én készítettünk a közösségről a
város parkjában. De a könyv nézegetése mellé egy üveg bort is palackoztunk, jófajta Téglási bikavért. Kiemelkedő
hagyományőrző tevékenységéért Kertbarátkörünk a 40 éves jubileuma alkalmából felvételt nyert településünk
értéktárába, és kiemelkedő közösségi tevékenységéért elnyerte „Az év közössége” címet.
A júniusi Földesi aratófesztiválon sikeresen vették az akadályt a téglásiak. Az aratócsapat tagjai Molnár János kaszás,
Molnárné Ibolya marokszedő, Boda András kévekötő voltak. Szabó László titkárunk vezetésével utaztak el és meg is
nyerték az aratást. A kertbarátkör másik fele az Újfehértói Gépész és Kovács Találkozón vett részt.
Június első hétvégéjén a Nánási aratónapra is elutazott a kertbarátkörünk, de ha már elmentünk, onnan sem üres kézzel
jöttünk haza, az arató aranycsapat elhozta az első helyezést.
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Július vége felé közeledve pedig a Hajdúdorogi Kertbarátkör hívta meg közösségünket, ahová egy egész busszal
érkeztünk és élveztük egész napos szeretetüket. Köszönjük a szervezést!
Augusztus első hétvégéjén a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör meghívására Lecsófesztiválra utaztunk Hajdúhadházra. A
tavaly megnyert vándorserleget rendszerint visszavittük, de szakácsainkkal megfogadtuk, hogy az Ízőrző vándorkupát
újra hazahozzuk. Jelentem, ez sikerült, Remekeltek a szakácsaink ebben az évben is!
Augusztus 20-ra, az új kenyér ünnepére zöldség-gyümölcs kiállításon vettünk részt, szintén Hajdúhadházon. Az
időjárásunkra rácáfolva nagyon szép zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat tudott kiállítani a Bek Pál Kertbarátkör.
Augusztus utolsó hétvégéjén Slambucfőző versenyen voltunk Hajdúdorogon, ahol két különböző ízvilágot főztek ki a
szakácsok, az egyik megnyerte a fődíjat.
A városunk legnagyobb rendezvényére a X. Gulyásfesztiválra már szeptember 3-án felállítottuk városunk főterén a
Gulyás házaspár szalmabálás kompozícióját, hogy előre hirdesse e rangos eseményt.
Szeptember 7-én az önkormányzat Szüreti hagyományok két Tégláson c. konferenciájára gyönyörű zöldség-gyümölcs
kiállítással készültünk. Az udvaron a szőlőfeldolgozás eszközeit mutattuk be, szakmai előadást tartottunk és hallhattunk a
szüreti hagyományokról, Molnár Jancsi kisdobos és Csobán János hortobágyi csikós-csergetése szinesítette a
rendezvényt.
A Gulyásfesztivál napján szüreti szekeres felvonulást szerveztünk, és vonultunk fel a település útjain. Mire
visszaérkeztünk szakácsaink elkészítették a finom ebédet.
November 16-án a „Matiász” Kertész-, és bor bálon vettünk részt 8 fővel és még a tombola fődíját is megnyertük.
A december 8-i Ezüstcsengő városi rendezvényen a kertbarátkörünk által felajánlott forralt bort és piritós kenyeret kínáltuk
a városunk lakossága számára.
Hagyományainkhoz hűen a kertbarátkör ebben az évben is együtt fogja búcsúztatni az Óévet, koccintunk az évünk
sikereire, a 40 éves jubileumi évfordulónkra és az új év reményeire.
Fejszés Imre
a kertbarátkör elnöke
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Együtt tenni jó!
A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szervezésében az idei adventi időszak sem nélkülözte a
közösségi élményt és a színházi produkciót.
2018. december 14.-ének estéjén ismét a Városi Moziban került sor a Téglási Teátristák előadására, mint az év téglási
kulturális rendezvényeinek sorát hagyományosan és méltó módon záró kulturális eseményre.
Szintén ez az alkalom szolgáltatott apropót a színjátszók csoportjának tevékenységére épülő „Cselekvő közösségek Aktív közösségi szerepvállalás” című országos projekt helyi záró eseményére, a téglási közösségi életről készült kisfilm
nyilvános vetítésére.
Czibere Béla polgármester köszöntőjében kiemelte a projekt megvalósításának alapvető feltételét: a jól működő
kisközösségek meglétét, amelyekre településünkön különösen büszkék lehetünk, hiszen számos területen
újjászerveződtek, és egyre sikeresebben működnek.
Németi Katalin intézményvezető a projekt helyi megvalósításáról beszélve elmondta, hogy a könyvtár 2017 őszén nyerte
el a lehetőséget, melynek során a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet és az OSZK
támogatásával a téglási közösségekre, művészeti csoportokra építve tervezhetett, valósíthatott meg egész éves
program-sorozatot.
A céljaiban az együttműködésre, a generációk találkozására, és kulturális értékeink megőrzésére fókuszáló tervezett
alkalmakkal az intézmény kapcsolódott városunk nagyobb eseményeihez: a Majálishoz, a Közösségek Hetéhez, a
Hagyományőrző Családi Naphoz és Íjászversenyhez, ill. a Gulyásfesztiválhoz, egyre nagyobb létszámú célközönséget
ölelve fel.
A projektben az immár 12 éve működő Téglási Teátristák csoportja, ill. bemutatásra szánt előadása, a „Meghalsz, banya!”
című vidám népi játék képezte az alapot, annak népies világához kreáltak a megvalósítók kísérő programokat és jutottak
el fokozatosan végül a darab előadásáig.
Lépésről-lépésre ismertették meg a gyerekeket a könyvtárban a színdarab történetének irodalmi vonatkozásával; a
múzeumban a kapcsolódó népi világ tárgyi emlékeivel; a szépkorúaknál a népszokásokkal; az óvoda udvarán, és a
fesztiválok kézműves vásárain a használati tárgyak elkészítésével; a darab kellékeinek, díszleteinek való tárgyakat
gyűjtve és otthonukban látogatva az idősebb generációval; az iskola drámatagozatos csoportjánál, és a Teátristák
próbáin a színjátszás rejtelmeivel.
Szinte észrevétlen valósult meg a sok-sok szívmelengető találkozás: találkozás egyrészt a népi kultúrával, a
gyökerekkel, a hagyományőrzés fontosságával, és találkozás másrészt az egymást segítő kisközösségek
szükségességével, amelyek végül egy nagyobb, téglási közösséget is képesek cselekvésre, összetartásra ösztönözni.
Az összefogás sikerességét a közös cél érdekében mi sem bizonyítja jobban, mint a számos együttműködő partner:
téglási intézmények, szervezetek és magánszemélyek egyaránt, akik segítették, támogatták elképzeléseiket, céljaikat.
A projekt állomásait az intézmény filmre vette, melynek felvételeit az egy év esszenciájaként, ünnepélyes zárásaként
nyilvános vetítésen osztotta meg a téglási közönséggel, büszkén arra, hogy az ország 17 megyéjéből (és Hajdú-Bihar
megyéből egyedüliként) kiválasztott 25 mintaprojekt egyike lett.
Az est második részében az immár 12 éve működő Téglási Teátristák nagysikerű előadásával, a „Meghalsz, banya!” című
vidám népi játékkal szórakoztatták a jelenlévőket. A minden évben egy-egy új produkciót bemutató kis közösségtől ismét
csodálatos, pénzben nem mérhető karácsonyi ajándékokat kaptunk: nevetést, örömet, kikapcsolódást, felhőtlen
pillanatokat, és sok-sok szeretetet.
A színjátszók produkcióját megköszönve Czibere Béla polgármester ünnepélyesen átnyújtotta Sáreczki Gyula
művészeti vezetőnek a csoport Helyi Értéktárba történő felvétele alkalmából utólagosan elkészített tanúsítványt,
valamint működésük további támogatása céljából, Téglás város köszönete jeléül az est jótékonysági bevételét.
Készült 2018. 08. 25. ( Hagyományörző Családi nap és Városok
közötti Íjászverseny)
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DFDC 2018
Az idei év elég mozgalmasnak sikeredett a DFDC
számára. Éppen hogy átlépték az újév ajtaját, sorban
vártak rájuk a feladatok.
Az évük első nagy eseménye számukra a 3. Tavaszindító
Jótékonysági Batyus bál volt. Ahol sikerült elérniük, hogy a
téglási nagy csarnokban tartsák meg fergeteges báljukat,
amin több mint 300 fő részvételével támogatta a csapatot.
Egy hatalmas műsorral készültek a fiatalok, minden
erejüket és idejüket a próbákra szentelték és teljes
odaadással dolgoztak a bálon. A műsor végén még egy
megható anya-lánya produkcióra is sor került.
Áprilisban a már többször megrendezett debreceni Dance
Faktor versenyen a csapat több koreográfiával nevezett,és
a nem rég alakult manó csoporttal is akiknek a vezetője:
Nádasdi Éva, aki lelkesen készítette fel a gyerekeket a
versenyre,ahol lenyűgöző eredményeket értek el. Ugyan
ezen a versenyen számos arany illetve gyémántminősítéssel lett gazdagabb a csapat, és ami a legnagyobb
örömöt és meglepetést okozta számukra, az a Nívó díj volt,
amit a verseny legjobb tánc csapatának osztanak ki. Ezek
után sem álltak meg pihenni a táncos fiatalok, jöttek az
újabb és újabb feladatok, fellépések, mindig volt mire
készülni. Versenyeztek és felléptek a Téglás városi
általános iskola által megszervezett Kiscsillag
tehetségkutató versenyen, ahol egy lépéssel maradtak le a
győzelemtől. Nem sokkal ezután megrendezésre került a
VIII. Tánc gála is, ahol teljesen új koreográfiákkal léptek
színpadra. Egy kis nyári szünet ellenére tovább készültek,
hiszen nem volt megállás, ősztől újra kezdődött a verseny

és a fellépések szezonja. Szalagtűzőkön is megmutatták
tehetségüket, és még egy Romániai versenyen is részt
vettek ahol a profi táncosok között egy 3. helyezést
sikerült elérniük. Sajnos Show tánccsoportjuk kivált a
közös munkából, és jelenleg Bless Táncstúdió néven
folytatják munkájukat.
Ezt követően jött az idei év egyik legnagyobb munkája, a
Rettegések Éjszakája. A táncosok a hideg és az éjszakai
tánc ellenére sem riadtak el a feladattól, minden nap
ugyanakkora lelkesedéssel és örömmel léptek a
színpadra, minden bizonnyal egy hatalmas élmény
maradt számukra, hogy újra félelemben és káprázatban
tarthatták a néző közönséget. Sorban készültek a
koreográfiák, amelyeket november 3. hetében a
megszervezett Dance Stage Versenyen meg is mérettek.
A verseny témája, szörnyek vs. szuperhősök volt, ami
rengeteg ötletet és fantáziát adott nekik. Újabb
eredményeket értek el, arany illetve kiemelt arany
minősítéseket, és a kategóriában a legjobb táncosai
címet is elnyerték. Felléptek csoportban, formációban,
duóban és szólóban is.
A vezetők újabb fába vágták a fejszéjüket, Szalagtűzős
osztálynak is elvállalták a táncbetanítását. Amellyel a
nézőközönség ismételten meg volt elégedve!
Páran részt vesznek egy Cirkusz karácsonyi darabjában,
Diótörő címmel, amit megnézhetnek karácsonyig
Debrecenben a Tesco mellett felalított sátorban.
Következő programjuk a videók készítése, hogy minél
szélesebb körben meg tudják mutatni a világnak miben is
ők a legjobbak. Keressék meg őket Facebook oldalukon,
ahol minden újabb információt megkaphatnak róluk.
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Súlyemelés a 2018.évben
A Téglási Hajdú Ipari Városi Sportegyesület súlyemelő csapata 20. éve nem talált legyőzőre a
Hajdú- Bihar megyei bajnokságon.
Történetet írak az egész országban! Sehol, soha nem volt ilyen szakosztály, mely évtizedekig
uralja a megye legjobbja cimet! Csapatban I. helyet értek el,
egyéniben pedig 11 arany és 2 ezüstérmet szereztek.
A biharnagybajomi országos sulyemelő versenyen 3 aranyérmet szereztek,
Pilka Roland a korosztály legjobbja címet is begyűjtötte.
A szolnoki országos súlyemelő versenyen 4 arany 1 bronz éremmel tértek haza a csapat tagjai:
Pilka Roland, Kiss János, Szegedi Ádám, Pánik Tamás és Kovács Ábel
A szerencsi országos tini bajnokságon
Sotkó Sára és Kiss János arany, Kovács Ábel bronzérmet szerzett.
Kiemelt országos versenyen, Ózdon 3 arany és 1 ezüstéremmel lettek gazdagabbak,
Pilka Roland a legeredményesebb címet is begyűjtötte.
A Téglás kupán a csapat I. helyet ért el 7. Arannyal, s 4 korosztály legjobbja cimet is
Téglás versenyzője nyerte
A XXI. Edzőtábort Téglás rendezte meg ebben az évben,
melyen 6 egyesület 17 sportolója vet részt, napi 2 edzéssel.
A tábor vezetője Nagy László vezetőedző volt
Sikeres év áll tehát mögöttünk, s jövőre folytatjuk ugyanilyen lelkesedéssel!
Nagy László vezetőedző
Alizetics torna Tégláson
Ha úgy érzed hiányzik a mozgás az életedből, de a tengernyi lehetőség közül
nem tudsz választani,szívből ajánlom Neked az ALIZETICS mélyizomtornát.
Az ALIZETICS mélyizomtorna 1994 óta van jelen Magyarországon.
A női test számára tökéletesen kialakított mozgásforma, mely nem terheli az ízületeket,
a keringést, nem tartalmaz aerob elemeket, mégis tetőtől talpig átmozgat.
Közel azonos erősítő és nyújtó gyakorlatot tartalmaz, mely elősegíti a szép
harmonikus test kialakítását, megszüntetni a derék és hátfájást, testileg lelkileg feltölt.
Órák időpontja: péntek 17.30-18.30
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Téglás, Úttörő u. 15.
Várlak szeretettel.
Lajter Judit Alizetics tanfolyamvezető A-B-C modul
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JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
Emlékeinkből, élményeinkből hidat építünk a következő generációnak, mi magunk pedig édesanyáink, nagyszüleink
hídjain keresztül haladva tekintünk az új holnap irányába. Ezen összetett fejlődés során erőt és pozitív kisugárzást
árasztó ereklyéket gyűjtünk, melyek segítenek emlékezni, feldolgozni, újratervezni az életünkben. Biztos pontok lesznek
számunkra, melyekhez mindig visszanyúlhatunk életünk nehéz vagy örömteli időszakában.
Ilyen örök emlék szívünkben a 2018. december 07-én megrendezett jubileumi és jótékonysági koncert. A koncert
apropóját adta, hogy Dr. Várkonyi Tibor családkutató segítségével az óvoda történeti képtárába került Bárczay Anna
portréja. Ennek másolatát ünnepélyesen mutattuk be a közönség számára egy kellemes, adventi koncert keretében.
Helyszínként pedig a Degenfeld Kastély csodás Paulina terme szolgált számunkra. A Bárczay portré másolatot Czibere
Béla polgármester úr leplezte le, és Tompa Tiborné történelmi visszaemlékezése tette elérhetővé vendégeink számára.
Az ünnep fényessége egykori óvodásaink karácsonyi koncertjével lett teljes, melyben Varga Mikós és Hotzi Péter tanár
urak nagy segítségünkre voltak.
Fellépőink Kiss Dorottya, Kiss Zoltán, Kiss Viktória, Fekete Anna, Kántor Ábel, Kiss Dorina, Bacskó Fruzsina, Bodó
Bianka, Varga Sára, Szabó Henrietta, Szanics Emese és a Locsi –Fecsi énekkar, Lovas Regő, Székely Lili voltak.
Zárásként az óvodapedagógusokból álló énekkart és Fekete Anna szólóénekét hallgattuk. Majd az óvoda dolgozói által
készített házi sütemény és finom teák illata, íze is hozzájárult ahhoz, hogy meghitt beszélgetésekre is sor kerüljön ebben a
felgyorsult mindent magával sodró világban. A kastély karácsonyi díszítés nélkül is lenyűgöző, ám az
óvodapedagógusok és gyermekek munkája nem hiányozhat egy óvodai rendezvényről sem. Így 250 díszített
mézeskalácsszívből egységes szívet formálva elkészült Téglás Szíve, mely díszítette az előcsarnokot.
Köszönetemet fejezem ki a Kastély tulajdonosi csoportjának, Sándor Lászlónak, a fellépő gyerekeknek és kollégáimnak
azért, hogy a Bárczay Anna Városi Óvoda 60 éves múltja és távolabbi 1845-ig visszanyúló története nem merül feledésbe,
hanem tovább öröklődik nemzedékeken keresztül. Fogadják az olvasók szeretettel Dr. Várkonyi Tibor erre az ünnepünkre
írt néhány gondolatát:
„A 60. éves jubileum azt jelenti, hogy a téglásiak harmadik generációja járhat a Bárczay Anna Városi Óvodába, s ez egy
csodálatos történet, hiszen így szinte mindenki, aki a településen él, itt kezdett bele az élet tanulásába! Kivételt csak a 70
év felettiek képezhetnek, ugyanakkor már az ő gyermekeik is ide járhattak, így tehát mindenkit érint így vagy úgy a városi
óvoda léte és működése. Különleges történet az is, hogy minden történelmi nehézség ellenére megőrizte az óvoda
Bárczay Anna nevét, s még mindig hálásan gondol arra, hogy ő volt az, aki az első óvodát megalapította helyben, s nem
mellesleg: az ország első óvodái közé tartozott a téglási. Nekem, mint a Bárczay Anna leszármazójának nagy
megtiszteltetés, hogy minden érdektől mentesen, kitartóan és büszkén tartotta meg a Bárczay nevet az óvoda, s így
végképp sorsszerűnek tartom, hogy a jubileumra került elő a festmény, melyet másolatban méltó helyre tudnak
kihelyezni. A történelmi értékek megtartása mellett modern óvoda működtetése a legtöbb, amit a gyermekeknek adhat a
település. Kívánok sok sikert, szerencsét a munkájukhoz, hasonló jubileumokat.”
Szabó Mónika óvoda vezető

Kedves Szülők, Nagyszülők!
Az óvodánk gyermek és felnőtt közössége nevében köszönetemet
fejezem ki, hogy az ezüstcsenő városi rendezvényen óvodánkat
ismét sütemény hozzájárulással támogatták.
Békés boldog karácsonyi ünnepet kívánok az óvoda közössége
nevében
Szabó Mónika óvodavezető
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E Z Ü S T C S E N G Ő
December 8-án városunk főterére gyűltünk össze adventi ünneplésre, szeretetteli, közös időtöltésre.
Czibere Béla polgármester megnyitója után a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat sportprogramokkal, játékos feladatokkal tornáztatta meg a gyerekeket. A Mikulás élen járt a gyakorlatok
bemutatásában. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat adventi játékkal, a Bárczay Anna Városi
Óvoda ovi-cukival, a helyi és környékbei kézművesek és kereskedők adventi termékekkel várták a
közönséget. A II. Rákóczi F. Magyar-Angol Két Tan. Ny. Baptista Ált. Isk. és AMI 4. osztályosai
ajándék- és hópehelytánccal, a 3.a osztály táncosai pedig gyertyafényes tánccal tették meghitté az
ünnepet.
Közösen díszítettük fel a város karácsonyfáját, melyet Szilágyi Sándor ajándékozott erre a célra. A
díszítés alapját az újonnan megalakult újrahasznosító kézműves szakkör díszei szolgáltatták,
melyhez a lakosság szívesen társult othonról hozott díszekkel.
A Mikulás egész nap szívesen fogadta a kisgyermekeket, majd a nap végén a tombolasorsolásban is
segédkezett.
A Bek Pál Kertbarátkör finom forralt borral, pirítóssal, a Polgármesteri Hivatal és a Városi Konyha
forró teával ajándékozta meg a résztvevőket.
Kellemes időben, nagyon jó hangulatban, baráti légkörben töltöttük az idei Ezütcsengő délutánját,
hiszen semmi nincs egy kis településen, fontosabb, mint egymás megbecsülése, és az összetartás,
mellyel egy-egy ilyen rendezvényt meg tudunk szervezni, hogy senki ne érezze magát magányosnak
advent idején.
Tompa Tibor Csabáné vezető főtanácsos

Téglás Város Önkormányzata, Polgármesteri
Hivatala és közintézményei nevében békés,
boldog karácsonyt, egészségben, sikerekben
gazdag új évet kivánunk minden kedves
olvasónknak, városunk minden lakosának!
Czibere Béla polgármester és
Dr. Gál György jegyző
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