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Téglás Város Önkormányzatának lapja

ÚJ HELYEN A SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
„Tudod szeretet nélkül minden ház üres,
minden városka lakatlan...”
(Quimby)
Téglás Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-HB1-201600048 „Komplex energetikai fejlesztések Téglás Város
Intézményeinek épületein” projekt keretében felújította
a Liget utca 1. szám alatti épületet.
A munkálatok során az energetikai fejlesztéseken túl
megszépült az épület homlokzata belső terei és 20 kW-os
napelemes rendszer került felszerelésre. A beruházás
49.650.159.- Ft állami támogatásból, a hiányzó
24.174.202.- Ft az önkormányzat költségvetéséből került
finanszírozásra.
A megvalósult projekt eredményének bemutatására és
az ünnepélyes átadóra 2019. 07. 26-án került sor.
Az ünnepség az épület kulcsának átadásával kezdődött, melyet Czibere Béla polgármester úr nyújtott át az
intézmény dolgozói részére. Jó kívánságai mellett hangsúlyozta, hogy a képviselő testületnek határozott célja
volt megvalósítani, hogy a bölcsődés, óvodás iskolás
korú gyermekeket követően az időskorú lakosság is korszerű épületben juthasson hozzá az igényelt ellátásokhoz. Az átalakítás során elengedhetetlen szempont volt
a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, és hogy otthonos, barátságos, kényelmes környezetet teremtsünk
az ellátottaknak és nem utolsó sorban ezt az önzetlen és
áldozatos munkát végző gondozónőknek. Előnyként
jelentkezett az a tény, hogy maga az átalakított épület
szinte a város központjában helyezkedik el, ezáltal az
igénylők számára könnyen elérhetővé válnak a szolgál-

tatások és olyan személyek is bekapcsolódhatnak az
intézmény családias életébe, akik még aktívan töltik
napjaikat de igénylik a saját korosztályukkal történő
tartalmas időtöltést.
A nap során a vendéglátást követően az idősek művészeti csoportjai a városban működő fiatalok tánc csoportjai, amatőr írók, költők szórakoztatták a vendégeket.
Kívánunk az épületben „élőknek”, városunk valamennyi
lakójának hosszú boldog, békés nyugdíjas éveket.
A gondozónőknek megbecsülést, tiszteletet és, hogy
töltsék meg szeretettel az átvett épületet. Az idősek nevében hálásan köszönjük Czibere Béla polgármester úrnak, a város Képviselő-testületének, Veres Miklós pénzügyi irodavezetőnek és Majoros László kivitelezőnek új
otthonunkat.
Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezető

SZÉKELYKAPU AVATÁS TÉGLÁSON
Tóth Lajos barátom bensőséges ünnepségre hívott
2019. augusztus 24-én délután. Csodálattal álltam meg
a pompásan díszített Székelykapu előtt.
Tudom Lajosról, hogy imádja Székelyföldet az ott élő
embereket és mélyen tiszteli az általuk őrzött hagyományokat. Régebben, amikor erről beszélgettünk annyit
mondott: nagyon szeretnék egyszer egy székelykapus
házban élni. Aki olyan ember, mint Lajos addig kergeti
az álmait amíg el nem éri és mára gyönyörű kapu díszíti
a háza bejáratát. A kaput készítették: Balogh Miklós
fafaragó mester, Muza József ács mester.
A megáldást és megszentelést Juhász Imre Római katolikus plébános úr végezte. Kívánok jó egészséget hosszú
boldog életet és azt, hogy ezen a csodálatos kapun
keresztül csak szeretet, békesség kerüljön a házba.
Chebliné Kocsis Erzsébet alpolgármester

„TÉGLÁS – ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA”
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt
A fejlesztés célja egy élhetőbb, egészségesebb környezet kialakítása és az életkörülmények javítása a szabadidő
hasznos eltöltését lehetővé tevő területek modernizációjával és a kapcsolódó szolgáltatások bővítésével.
A beruházás Téglás Város Önkormányzata által az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokhoz illeszkednek, melyek – többek között – az esélyegyenlőség megteremtése, az akadálymentes közlekedés biztosítása, valamint a kulturális és szabadidős tevékenység fejlesztése.
A FEJLESZTÉS TERÜLETEI:
1. Főtér céljára alkalmas parkterület: A
Pozsár Gyula utca a Kossuth Lajos utca és
Malom utca által közrezárt terület, mely
korábban az Általános Iskola Alsó tagozatának adott helyet. Az épületek közelmúltban történő elbontását követően a terület kihasználatlan.
2. Társasházak környezetét képező területek: A Kossuth Lajos utca – Fényes utca –
Úttörő utca által határolt, társasházaknak
helyet adó tömb déli és keleti részén felújításra szoruló, nagyméretű zöldfelületek
találhatók.
3. Mozi mögötti parkterület, valamint a
Városháza mögötti terület: A mozi épülete
mögötti terület jelenleg szintén egybefüggő, funkció nélküli zöldfelület, burkolatok,
meglévő növényállomány nélkül.
4. Városháza előtti terület: A Polgármesteri
hivatal épülete és a Kossuth Lajos utca
útburkolata közé eső területet a Pozsár
Gyula utcától egészen a mozi épületéig.
5. Református templom – Óvoda mögötti
útszakasz és beépítetlen terület: Az Úttörő
utcának a Fényes utca és Kossuth Lajos
utca közé eső szakasza tengelyében a
Téglási Református Egyházközség templomával északi oldalán óvoda területtel, nyugati végében a városi egészségház épületével, mely a településközpont rendkívül értékes, nagyméretű és összefüggő részét képezi.
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6. Multifunkcionális közösségi épület kialakítása a mozi rekonstrukciójával: Az épület az 1960-as években hagyományos szerkezettel épült, gazdaságosan nem tartható fenn így jelenlegi formájában kihasználatlan.
A fejlesztés két nagy tevékenységre bontható, az első a ZÖLDFELÜLETEK FEJLESZTÉSE, mely a felsorolt területeken egy
egységes településközpontot alakít ki, a zöldfelületi rendszer-, pihenőterületek-, rekreációt szolgáló területek-, és közösségi terek kialakításával. Ebbe tartozik a fasorok-, cserjefelületek telepítése, a csapadékvíz elvezetési rendszer felülvizsgálata és fejlesztése továbbá a térvilágítás kialakítása. Megvalósul egy játszókert kialakítása játszóeszközök telepítésével, valamit több parkoló kerül megépítésre az épületek megközelítésének elősegítésére. Megtörténik a települési arculathoz illeszkedő utcabútorok, hulladékgyűjtők kihelyezése, valamint a sétautak felújítása, kialakítása. A fejlesztések tervezett költsége 142,3 millió Ft.
A második tevékenység egy MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA, amely a mozi-épület funkcióváltásával történik meg. Az épület energia hatékony módon hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével kerül átalakításra
rendezvény- és konferenciaközponttá. A fejlesztés során energiahatékonysági és akadálymentesítési elemek is megvalósulnak. A fejlesztés második tevékenységének várható bekerülési költsége 42,7 millió Ft.

ÖKO TÁBOR
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014 azonosító számú,
Zöld város kialakítása Tégláson című projekthez („SOFT”
A

elemek) kapcsolódóan Téglás Város Önkormányzatával
közösen a Téglási Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 5 napos napközis tábort valósított meg 20
(6-12 éves korú) gyermek részvételével.
A tábor programjaiban a környezettudatos szemlélet
volt az irányelv. Foglalkozásaink során zöldpóló festés,
kézműveskedés, játék, Agórai kirándulás, ÖKO játszóház,
Degenfeld kastélykerti tutajoztatás, hajóztatás szerepelt.
A gyerekek jókedvűen töltötték a hetet, barátságok
születtek, tartalmas élményekkel gazdagodtak és sok új
információt tanultak a környezetvédelemről.
Az utolsó nap második felét a sportpályán folytattuk,
ahol a résztvevő gyerekek mellett a város lakóit is meghívtuk, egy közös programra. Bemutattuk, mi történt az
egy hét alatt, majd a DFDC táncbemutatója után
együtt tanultunk táncolni. Zárásként meggyújtottuk a
zöldülő tábortüzet. A lebonyolításban segítséget nyújtottak a diákmunkások és az 50 órás közösségi szolgálatot
teljesítő diákok és a szervező intézmények dolgozói.
Sőrésné Oláh Ágnes intézményvezető
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VI. Városok közötti íjászverseny
és Hagyományőrző napok

Apróhirdetés
TÉGLÁSI
SIKEREK
Téglás Hajdu Ipari VSE Súlyemelő csapata
2019. augusztus 3-án vett részt Kecskeméten a Messzi
István nemzetközi emlékversenyen, ahol Spanyolország mellett 20 hazai egyesület indult. A téglási versenyzők Hajdú - Bihar megyét is képviselték. 3 versenyző két Arany és egy Ezüst érmet szerzett.
Női Junior 49. kg 1 hely - Balog Tünde
Ifjúsági 96 kg 1 hely - Kiss János
Női Serdülő 2 hely - Sotkó Sára
Nagy László edző

Immár hatodik alkalommal szervezte meg a Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület és Téglás Város Önkormányzata a Városok Viadalát és a Hagyományőrző
Családi Napokat. A korhű keretekbe foglalt rendezvény elmaradhatatlan része volt a „Szertűz” a látványos „Vezérfogadás, mely megnyitotta a versenyt.
Az íjászversenyen 25 település 32 csapata versengett az
elsőségért. A legjobb végül Füzesgyarmat csapata lett,
Hajdúböszörmény és Karcag csapatát megelőzve.
Az idén három napon keresztül kínáltunk színes programokat városunk lakóinak és a vendégeknek. A rendezvényre kilátogatók megismerhették a borászat történetét, kóstolhattak finom tokaji borokat, köztük a 6 puttonyos Tokaji Aszút – mely Hungarikum – és a Gróf Degenfeld Pincészet különlegességeit.
A családi programokat színesítette egy színházi
előadás - Naná Színház Üvegvirág - , népi játékok, játszóház, kézműves foglalkozások, darts-verseny, kirakodó vásár, „Marcsi Mama konyhája” által kínált kóstoló,
valamint a Római Katolikus Egyház programja.
Köszönet és elismerés mindazoknak, akik a rendezvény
sikeréhez hozzájárultak.
Bízunk abban, hogy az ideális környezetben megrendezett, hagyományainkat felidéző, szívünket megdobogtató rendezvény a későbbiekben is töretlenül folytatódik.

Szeptemberi programkínáló

•

Tanévnyitó ünnepség - 2019. szeptember 2. /hétfő/
8.00 óra - alsó tagozat, 8.30 óra - felső tagozat

•

XI. Téglási Gulyásfesztivál - 2019. szeptember 07.
Helyszín: Mozi udvar

•
•
•

Mobilitási hét - 2019. szeptember 16 - 22.
Kolbásztöltő verseny - 2019. szeptember 21.
„Kóstoló” - Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti
Körök kiállítása - 2019. szeptember 27. 17 óra
Helyszín: Téglási Városi Könyvtár

Apróhirdetés
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.
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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