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Téglás Város Önkormányzatának lapja

Polgármester köszönete a város lakóinak

Kedves Téglási Lakosok!
Szeretnék Önöknek köszönetet mondani azért a 28 évért,
amelyben az első önkormányzati választástól, önkormányzati képviselőként, majd 1994-től alpolgármesterként, Csobán József polgármester Úr halálát követően
2008. december 7-től polgármesterként vehettem részt
a település életében. Abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy a sors bármely feladatot bízott rám, felkészülhettem a következőre és ebben nagyon nagy segítségemre voltak mindenkori képviselőtársaim, munkatársaim. Örömömre szolgált, hogy egész pályafutásom során pártoknak nem köteleződtem el sem én, sem a város. A demokratikus elvek alapján a lakossággal, a pártokkal, az országgyűlési képviselővel, az egyházakkal, az
állami szervekkel, a vállalkozókkal és a civil szervezetekkel jó együttműködést kialakítva sikerült a várost a fenntartható fejlődés útján elindítani.
Úgy érzem, hogy pályafutásom során hatalmas fejlődés
következett be a városban. A lehetőségek szerint kiépült
a teljes közműrendszer, felújítottuk korszerűsítettük valamennyi intézményünket, új iskolát, óvodát építettünk, az
idősek ellátását is új épületbe helyeztük át, korszerű napelemes rendszert és hőszigetelést kaptak intézményeink.

Jelenleg folyamatban van a Mozi épületének felújítása,
a kerékpárút építése a Dózsa György utcán. Folyamatban van továbbá a városközpont korszerűsítése, a központi parkok járdák megújulása, új játszótér építése a
templom közben, és rövidesen kezdődik a Csokonai utcai csatorna és út építése. Megkezdődött a még hiányzó szennyvízcsatorna rendszer kiépítése.
Egy város életében a fejlődés soha sem fejeződik be.
Még mindig sok a tennivaló. „Mindennek megvan az
órája és minden szándéknak a maga ideje az ég
alatt” (Préd.3:1-9). Megvan az ideje a számvetésnek,
annak, hogy átadjuk a stafétabotot és megvan az ideje
a köszönet nyilvánításnak is.
Itt jelentem be Önöknek, hogy a 69. életévemet augusztusban betöltöm, szeretném most már egy kicsit élvezni a
nyugdíjas éveket és több időt fordítani a családomra,
ezért nem indulok a 2019. októberi önkormányzati választáson. A számvetést itt, a Téglási Krónika hasábjain később még részletesen megteszem. A stafétabotot szeretném úgy átadni, hogy ne csorbuljon Téglás jó hírneve,
fejlődése, a demokrácia.
Munkálkodásom alatt mindig arra törekedtem, kinevelkedjen körülöttem olyan fiatal, szakmailag jól képzett,
emberileg empatikus, ugyanakkor agilis és a település
érdekében fáradhatatlanul tevékenykedő, a demokratikus elveket, az embereket tiszteletben tartó személy, akinek a stafétabotot szívesen átadnám.
Örömömre szolgált fiatal munkatársam, Veres Miklós
pénzügyi vezetőnk bejelentése, hogy indulni kíván a polgármesteri választáson. Támogatom az elképzelését.
Jó szívvel ajánlom Téglás lakosainak figyelmébe. Hozzáértő, tapasztalt szakemberként vele biztosítható Téglás
jövőbeni fejlődése a fenntartható fejlődés útján, a lakosság igényeinek kielégítésében a jobb életkörülmények
biztosításában.
Nagy tisztesség volt számomra szolgálni Téglás lakosságát. Köszönöm Téglás minden polgárának a több évtizedes támogatását. Büszke vagyok rá, hogy olyan polgármester után vehettem át a stafétabotot és folytathattam a megkezdett munkát, mint Csobán József polgármester úr. Büszke vagyok volt és jelenlegi munkatársaimra és nem utolsó sorban Önökre, a város életében megtett közös útért, az élhető, családias kisváros kialakításáért. Ez Önök nélkül nem sikerülhetett volna. Téglási lakosként továbbra is számíthatnak támogatásomra. Kívánok
Téglás minden lakosának a nyár hátralévő részében szép
nyarat, bölcs őszi választásokat, további fejlődő szép
települést, jól működő intézményeket és hosszú, boldog
életet.
Czibere Béla polgármester

Folytatódik a beruházási hullám Tégláson

Közintézményeink
energetikai
korszerűsítésének
lezártával új beruházások lépnek a kivitelezés fázisába.
A Zöld város kialakítása Tégláson címmel támogatást
nyert pályázatunk megvalósítása során a Mozi épület
külső homlokzatának és belső gépészetének, elektromos
hálózatának felújítási munkálatai zajlanak.
A városközpont rehabilitációjának kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2019. július 3-án aláírásra került. A kivitelezési munkálatok előkészületei, helyszíni bejárások, munkaterületek előkészítése zajlik. Az építési tevékenységek július végén, augusztus elején kezdődnek.
A beruházás során járdák felújítása, térköves burkolatok
építése, parkosítás, zöld felületek és mini játszótér kialakítása valósul meg a következő területeken: Főtér, Város-

háza előtti terület, Dózsa György utca 1/A., 1/B., 1/C.
szám alatt lévő társasházak környezete, Református
Templom mögötti terület, Mozi épületének környezete.
A Kerékpárút hálózat fejlesztése Tégláson pályázat keretében, a Dózsa György utcán, a 4-es számú főút felé
haladva, a bal oldalon kerékpár- és gyalogút kerül kiépítésre csapadékvíz elvezető rendszerrel egybekötve.
A Dózsa György és az Iskola utca kereszteződésében
gyalogos és kerékpár átkelőhely kerül kialakításra.
A munkaterületek átadás-átvételére 2019. július 8-án
került sor.
A Fényes utca 10. szám alatt található önkormányzati
tulajdonú ingatlanon kialakítottuk a Dózsa-parkolót, annak érdekében, hogy a lakosok könnyebben el tudják
érni a helyi vállalkozók üzleteit, valamint az iskolai rendezvényekre érkezők számára is biztosítva legyen a
parkolás.
A Fényes utca, Úttörő és Akácos utcák közötti szakaszának két oldali tehermentesítése céljából kialakításra kerül
az önkormányzat tulajdonában lévő Fényes utca 15.
szám alatti ingatlanon a Központi Konyha melletti zárt
parkoló. Ez a terület a Városi Konyha és Bölcsőde nyitvatartási idejében megállás, várakozás és parkolás
céljából a lakosság rendelkezésére fog állni. Jelenleg az
épület bontása zajlik, a terület zúzottkővel való feltöltése
után átadásra kerül.
Városunkban is megkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat bővítése. A kivitelezés jó ütemben halad, jelenleg
az Annakert utcai gerinccsatorna és bekötővezetékek
kiépítése zajlik. A beruházás a későbbiekben az alábbi
utcákat, illetve utcaszakaszokat érinti: Pipacs utca,
Városháza utca, Felszabadulás utca, Hétvezér utca,
Egyetértés utca és Újváros utca. Ezen építési feladatokkal párhuzamosan folyik a Hajdúhadház várossal közös
tulajdonban lévő szennyvíztisztító telep rekonstrukciója,
kapacitásának bővítése.
A későbbiekben folyamatosan tájékoztatom a lakosságot a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról, illetve az újonnan induló beruházásokról a Téglási Krónikában és a közösségi oldalakon.
Veres Miklós
pénzügyi irodavezető

Meghívó a Szociális Gondozási Központ átadó ünnepségére
Szeretettel és tisztelettel hívjuk a HHMIT Szociális Gondozási Központ Téglás, Liget u. 1. sz. alatti megújult épület
átadó ünnepségére 2019. július 26-án pénteken.
Helyszín: 4243 Téglás, Liget u. 1.sz.
Program:
14.00 „Nyitott ház” amikor az épület minden
érdeklődő számára megtekinthető.
Ebéd A támogató jegyet megvásárlók számára.
15.00 Megnyitó, átadó
Ünnepi köszöntők
15.30 Meglepetés ünnepi műsor
18.00 Tordai Zoltán és cigányzenekara
énekesek: Donkó Imre, Donkó Annamária,
Bojti Tibor
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A részvétel és a rendezvényekre történő belépés
ingyenes.
Lehetőség van támogató jegy vásárlásra, 2.000.-Ft
értékben, amelynek bevételét az épület udvarának
korszerűsítésére fordítjuk. (A támogató jegy ellenében
vendégül látjuk egy szerény ebédre.)
A támogató jegyek elővételben megvásárolhatóak a
Liget u. 1 sz. alatti épület pénztárában.
Kérjük részvételi szándékát jelezze személyesen az Idősek
Klubjában, Téglás, Liget u. 1. vagy telefonon 52-384-318

Mindenkit szeretettel várunk!
HHMIT Szoc. Gond. Közp. munkatársai

Bárczay Anna Városi Óvoda tehetség programja

A Bárczay Anna Városi Óvoda sikeresen pályázott a
„Hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató
programok támogatása” című NTP-OTKP-18-0096 kódszámú pályázati programban, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg.
A tehetséges gyermek teljes körű fejlesztést feltételez;
a kiemelkedő képességek mellett a teljes személyiségre
komplexen kell hatni. Fontos az érzelmi intelligencia alakítás, melynek leghatásosabb eszköze a művészet, ezen
belül a zene és a hozzá kapcsolódó mozgás, mely
ebben az életkori szakaszban szorosan összekapcsolódik.
A program célja: a tehetségek kibontakoztatása, ahol
döntő az adott tevékenységhez és a felnőtthöz fűződő
viszony. Ha a tevékenység nincs kapcsolatban a gyerek
érdeklődésével, nem fűzi őket össze pozitív viszonyulás,
érdeklődő odafordulás, akkor nincs meg a magasabb
szintű képességfejlődés motivációja sem.
E cél vezérelte a BaHorKa Társulata meghívását az óvodánkba egy jeles nap kapcsán. Ez az improvizációs folklór színház előadásaiban ötvözte a magyar és

világzenét. vidám, humoros előadás jellemezte őket, ez
megteremtette a lazítás feltételét. A társulat élő zenét
szolgáltatott az óvodás gyermekek számára, miközben a
tehetségígéretek megfigyelhetik megszólaltatásuk módját, a hangszerek jellegzetes hangját.
Szerveztünk még "Lippogó" táncházat ahol Kovács
Henrik és dr Sándor Ildikó a népi gyermekjáték nagy
ismerői adták át tudásuk javát. A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy óvodánk aulájában viseletbe öltözve
táncolhattak, játszhattak. Ebbe az óvodapedagógus
kollégákat is bevonnám, mert igazán így tapasztalhatják
meg a gyerekek kiemelkedő képességét, tudásgyarapodását.

Mindkét program előnye, hogy a gyerekek erősségeire
épít azt kiemelve a műhely keretei közül. Napjaink fontos
feladata a hagyományápolás, a hagyományok megőrzése már óvodáskorban is.
A műhelymunkában is a zenélés és tánc által rengeteg
pozitív élményt éltek át a gyermek, mivel ezek csoportos
tevékenységek, ez a hatás hatványozódik. A népi dalos
játékokban alakul nemi és nemzeti identitás tudatuk,
az együttjátszásban tudatosulnak nemi szerepeik.
A zenélés és éneklés folyamatában oldható a felgyülemlett stressz, relaxáló és feszültség oldó, alkalmas
gondolataink és érzéseink kifejezésére, fejleszti a kommunikációs készséget.

Kiss-Dankó Katalin
pályázatért felelős óvodapedagógus

Baptista Angol Nyelvi Tábor
A téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában hetedik alkalommal került megrendezésre a
tanulók körében nagyon népszerű Baptista Angol Nyelvi
Tábor, melynek idei létszáma 184 fő volt. 12 Texasból
érkezett amerikai tanár vezetésével ismerkedtek a gyerekek a Biblia világával, fejlesztették angol nyelvi készségeiket. A külföldi tanárok munkáját az iskola pedagógusai és a Téglási Baptista Gyülekezet tagjai segítették.
A délutáni órákban gazdag szabadidős programok
közül választhattak a tábor résztvevői: volt ugrálóvár,
kézműves foglalkozás, softball, játékos sportvetélkedők,
bowlingozás és filmklub várta a gyerekeket. Az egy hetes tábor speciális programja volt a fergeteges hangulatú Pintér Béla koncert és az utolsó napon megrendezett
„Ki mit tud?”. Mindenki nagyszerű élményekkel gazdagodott.
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Tematikus Táborok

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy sikeres
támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-3.3.5-17-201700058 számmal „A tanulás MINDEN(KI) élménye- korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának kísérleti
programja a baptista általános iskolákban” címmel.
A projekt keretében általános iskolás diákok számára

napközis programok szervezésére került sor iskolánkban
június 3. és 4. hetében. A program rengeteget nyújtott
tanulóinknak, hiszen az iskola csak egyik színtere az oktatásnak, nevelésnek. A táboroztatás, kirándulás legalább
olyan fontos a gyerekek fejlődése szempontjából.
Ezek a táborok iskolánk 110 tanulójának biztosítottak
egész napos programot és napi négyszeri étkezést 5 napon keresztül. Két hét alatt 5 különböző tematikájú tábor
valósult meg 10 pedagógus közreműködésével.
A projekt sikeres megvalósulásához, annak témáihoz, a
pályázat biztosította a megfelelő kellékeket. A táborban
résztvevő minden gyerek kapott pólót, sapkát, tornazsákot, kulacsot, tollat és tisztasági eszközöket. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat és a szünidőből egy hetet
nagyon hasznosan töltöttek el.
Ezeknek a táboroknak a sikeres megvalósításához, elkötelezett, szakmájukat magas színvonalon űző pedagógusokra is szükség volt. Ezúton is köszönöm pedagóguskollégáim munkáját!
Petőházi Gabriella programmentor

Városok közötti íjászverseny
és Hagyományőrző családi nap
A Turáni Sólyom Egyesület pályázati és önkormányzati
támogatással 3 napos rendezvényt valósít meg.
Téglás Város Önkormányzata, a városi könyvtárral közösen és a Nyugattól – Keletre egyesület támogatásával szervezi a hagyományőrző nap kulturális programjait. Augusztus 22-én „A 6 puttonyos Tokaji Aszú a borok királynője” címmel Hungarikum kiállítás és bortörténeti előadás a városi könyvtárban, Kastély látogatás
és borkóstoló a kastély pincéjében. Este Tűzvirág címmel a Naná színház előadása a kertben.
Augusztus 23-án a résztvevők érkezése után, szertűz és
tűzzsonglőr műsorra kerül sor. Augusztus 24-én zajlik
maga az íjász verseny, mellette kézműves kirakodó
vásár, játszóház, interaktív gyermekműsor, Holló ének,
lovagok várják a látogatókat.

Augusztusi programkínáló
Erzsébet tábor (kb. 85 fő) 2019. 07. 28 - 08. 02.
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tan. Ny. Baptista
Ált. Iskola és AMI szervezésében.
Nyári játszóház 2019. augusztus 12 - 16.
Helyszín: Téglási Családsegítő Szolgálat
Á l t al áno s
Ö n ké nte s
te vé ke ny s é g
t r é ni n g
2019. augusztus 05- 07. Nyugattól Keletre egyesület várja azoknak a jelentkezését, akik szívesen végeznek önkéntes munkát. A résztvevők a tréning során bővebb
betekintést kapnak
az önkéntesek
világába.
Helyszín: a Nyugattól Keletre Egyesület Klubháza
Változott a Zöld tábor időpontja: 2019. augusztus 05 - 09.
A táborba várjuk a 6-12 évesek jelentkezését. Terveink
szerint a tábor időtartalma 5 nap, reggel 9.00 és 16.00
óra között. Jelentkezni 2019. július 31-ig, a Téglási Családsegítő Szolgálatnál munkaidőben lehet.

2019. szeptember 07-én rendezzük meg hagyományainkhoz hűen a Gulyásfesztivált.
Várjuk a főző- és a házi ízek versenyére a jelentkezőket. A házi ízek versenyén édes, sós, paleo és gyermek
kategóriát hirdetünk meg.
Mindkét megmérettetésre az alábbi elérhetőségeken
lehet jelentkezni: személyesen a városi polgármesteri
hivatal 9-es irodájában, telefonon: +3652 384-312.
Határidő: 2019. szeptember 02.

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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