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Téglás Város Önkormányzatának lapja

„Fejlesztésekről a pénzügyi szakember szemével....”
Téglás Város Önkormányzatának nyertes pályázatairól és
a folyamatban lévő fejlesztéseiről Veres Miklós pénzügyi
irodavezető tájékoztatóját olvashatják.
A Magyar Államkincstár utóellenőrzést tartott a
„Komplex energetikai fejlesztés Téglás intézményeinek
épületein” projekt végleges pénzügyi elszámolásával
kapcsolatban. A beruházásra elnyert 185 millió forint öszszegű támogatásból az alábbi épületek energetikai fejlesztését valósítottuk meg: Városi Könyvtár, Családsegítő
Szolgálat (korábban: Helytörténeti Múzeum és Városi
Galéria), Szociális Gondozási Központ (korábban: Közigazgatási irodaépület), Óvodai pavilon, Városi Óvoda
régi épületszárny.
Külön öröm számomra, hogy a revizorok a pénzügyi elszámolást teljes mértékben elfogadták, jóváhagyták.
Hangsúlyozták továbbá, hogy a költségeket nagy gondossággal és odafigyeléssel osztottuk meg a projektben
érintett intézmények épületei között. A körültekintő, pontos gazdálkodás városunk pénzügyi szakembereinek
munkáját dicséri.

A támogatás összege143 millió forint, amihez további
29 millió saját forrás szükséges.
2019. június 14-én az önkormányzat nevében Czibere
Béla polgármester és a kivitelező „Szarka és Társa 2004”
Építő, Szolgáltató és Fémipari Bt nevében Szarka Gyula
ügyvezető aláírta a „Téglási kerékpárút hálózat fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó kivitelezői szerződést.
Kérem a lakosság, főként a kerékpárút nyomvonalán élő
ingatlantulajdonosok türelmét és együttműködését
a kivitelezési munkálatok befejeződéséig.
Veres Miklós pénzügyi irodavezető

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a következő
két projekt kivitelezésének megkezdéséről: Zöld város
kialakítása, melyből a Mozi épület energetikai korszerűsítése már folyamatban van. A támogatás összege 185
millió forint, melyet 59 millió forinttal egészít ki az önkormányzat. Kerékpárút építése (Dózsa György utcán), a
meglévő szakasz (Kossuth- Alkotmány utca között,
a városközponttól Hajdúhadházig) felújítása.

PEDAGÓGUS NAP
2019. június 5-én Téglás Város Önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy ünnepségre hívta a pedagógusokat.
Hagyományainkat követve Újlkay István pedagógus emléktáblájának
koszorúzásával kezdtük az ünnepséget. Az Úttörő utcai ebédlőben
Czibere Béla polgármester és Szász Veronika oktatási igazgató köszöntötték a megjelent pedagógusokat, pedagógiai munkát segítőket.
Ezt követően hallhattuk a gyerekektől a Szülői Szervezet két tagja által
összeállított műsort. A műsorban kedves, megható versek hangzottak
el, magyarul és angolul, gitár muzsika és közös ének szólt. Köszönjük a
gyerekeknek és felkészítőiknek: Rezesné Szász Máriának a Szülői Szervezet elnökének és Pánya Kittinek ezt a szép műsort. Ez a nap a legmegfelelőbb alkalom a szakmai elismerések átadására.
A
Képviselő-testület
Kiss
Dankó
Katalin
óvodapedagógus,
Sáreczki Gyula tanító és Radóczné Aranyics Csilla tanárnő részére ítélte
oda a Pedagógiai díjat. Gratulálunk a díjazottaknak! Köszönjük az
egész éves munkát a pedagógusoknak, a pedagógiai munkát segítő
munkatársaiknak. A nyári szünetben felfrissítő pihenést kívánunk.

Ballagó nagycsoportosok

Bujdosó Zoltán, Czeglédi Szebasztián, Fodor Zsuzsanna, Horváth Zoltán, Pogácsás Petra, Nagy István, Bobik Zétény,
Nagy Lara, Szilágyi Tímea, Szabó Boglárka, Szabó Zsombor, Hajdu Milán, Sallai Ferenc, Pelles Noel, Tóth Vivien,
Besenyei Barbara, Kerezsi Benedek, Nagy Karola, Szilágyi Réka Eugénia, Kuti Vanessza, Nagy Ramóna,
Brandy May Stanton, Fodor Hédi, Gerhardt Réka, Kecskeméti Zsombor, Kemecsei Péter, Kovács Csaba, Suta Hanna,
Balogh Zsófia, Fekete Viktória, Gargya Emma, Ignáth Sándor, Papp Levente, Vaszil Hanna, Pálfalvi Noémi,
Pelles Martin, Som Kevin, Suhaj Borbála, Székely Lili, Maklári Csilla, Tóth Gusztáv, Hegedüs István, Kocsis Anna,
Sárga Dániel, Csősz Máté, Kiss Dávid, Kiss Gergő, Német Kloé, Orbán Attila Mátyás, Seprényi Attila, Szilágyi Barbara,
Ferkó Hanna, Kiss Sándor, Szabó László, Dobó Ádám Mátyás, Zeke Milán

Ballagó 8.a. osztály
Osztályfőnök: Zdrobáné László Nóra
Balázs Dávid, Bujdosó Julianna Magdolna,
Enyedi Norbert, Enyedi Zsolt, Erdei Panna,
Fábián Alexa, Fazekas Edina, Győrfi Zsombor
Péter, Hajdu Dániel, Juhász Csaba Bence,
Kiss Bálint Sándor, Molnár Petra, Nagy Milán,
Nagy Viktória, Papp Veronika Anita,
Ramocsa
Marianna,
Sotkó
Sarolta,
Szabó Kinga, Szabó Rebeka, Szalai Balázs,
Szokodi Gergő, Szoták Csaba, Vislóczki
István

Ballagó 8.b. osztály
Osztályfőnök: Feketéné Holczman
Gabriella
Besenyei Bianka, Boros György, Csősz Ákos,
Dobrán Csenge, Dunda István, Kapási
Franciska Flóra, Kiss Bernadett, Lakatos
Klára Szabina, Nagy Boglárka Emese,
Nagy Botond, Nemes Flóra, Ofra Dominika,
Orsós Szonja, Pistár László, Rezes Dorka,
Som Márk, Svintek Dorka, Szabó Kinga,
Szalanics Dávid, Szukonyik Márió Róbert,
Szűcs Sándor, Zdroba Anna Eszter
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Ballagó 8.c. osztály
Osztályfőnök: Debreceni Mária
Bacskó Fruzsina, Balázs Péter, Balogh Mária
Ibolya, Balogh Mercédesz, Balogh
Nóra,
Bodó
Bianka ,
B odó
M árta
Gabriel l a,
Dancsi Attila Miklós, Dezső Attila, Felföldi Dóra,
Hordozó Tamás, Kapusi Noémi, Kiss Anita,
Kiss Dorina, Legoza Dániel, Nagy Ferenc,
Nagy Nurjannah Nelly, Nagy Patrik Norbert,
Óbis Máté, Ónodi Szabolcs Sándor, Orosz Viktória,
Rácz Evelin, Szalatyán Attila, Tőkés Anna,
Urbán Dominik, Veres Sándor Lukács

„Csipetnyi mese”

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Az Ünnepi Könyvhét 90. alkalmával
megrendezendő országos események keretében Gyuris Tibor
színművész „Nélküle” című könyvének bemutatóját tartották a téglási
könyvtárban. A kötet első sorait a
szerző még középiskolásként vetette
papírra, amely 10 év alatt készült el.
A személyes hangvételű közönségtalálkozót, dedikálással zárták.

Különleges gyermeknapot tartottak
május 22-én a Téglási Városi Könyvtárban az iskola bábkuckó szakkörrének „Babszem” csoportja egy igazi
mesevilágba kalauzolta az érdeklődőket. Tovább folytatta ezt az alkotó Lénárt Attila grafikus a „Csipetnyi
mese” című könyvének bemutatásával és grafikai alkotásaival. A kiállítás megtekinthető július végéig.

AMERIKAI VENDÉGEK
TÉGLÁSON

A Dallasi Baptista Egyetem tanárai
és diákjai látogatták meg az általános iskolát 2019. május 29-én.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet intézményvezető és Kissné Lesnyák Beáta
pedagógus mutatta be a vendégeknek az intézményt. A vendég

diákok Kiss Csilla Erika angol tanár
irányításával tanórán közösen oldottak meg feladatokat az iskola tanulóival.
Ellátogattak az óvodába és megtekintették a Sutáné Pál Szilvia tanárnő
vezetésével zajló játékos ovi angol
záró foglalkozását. A két tanítási
nyelvű program szerint tanuló 5.a
osztály tanulói bemutatták az amerikai vendégeknek a település nevezetességeit. Az amerikai egyetem
tanára módszertani továbbképzést
tartott az intézmény angolul jól beszélő pedagógusainak. A nyelvvizsgára készülő diákok Radóczné
Aranyics Csilla és Becky May Stanton
lektor vezetésével játékos beszédfejlesztő gyakorlatok során kommunikáltak az amerikai egyetemistákkal.
A nap végén Czibere Béla polgármester úr mutatta be a vendégeknek a Dégenfeld kastélyt.

DÉGENFELDEK
LÁTOGATÁSA
2019. június 12-én a Dégenfeld család leszármazottai érkeztek Téglásra.
A 34 fő Európából és Amerikából
érkezett a találkozóra. Miklóssy Máté
mint házigazda és Czibere Béla polgármester úr a város nevében fogadta a látogatókat. A vendégek
elmondták, hogy a Dégenfeldek
magyarországi útját járják végig,
ennek keretében első állomásuk volt
a
városunkban
lévő
kastély.
A kastélytörténeti előadás után,
megtekintették a felújított szobákat,
kertet, majd a temetőbe látogattak
el. Meghallgatták polgármester úr
tájékozatóját a családi kriptáról és
az újra temetésekről, tiszteletük jeléül
közösen énekeltek a felmenők síremléke előtt.
Képek a teglas.hu oldalon.

Júliusi programkínáló
Nyári Játszóház (Családsegítő Sz.)
2019. július 08 - 12.
Kézműves mese tábor (Könyvtár)
2019. július 29 - augusztus 2
Zöld tábor (Ö nkorm ányzat )
2019. július 13 - 19.
Iskolai táborok:
-EFOP-os napközis tábor (kb.70 fő),
2019. 06. 17 - 06. 21.
-Nyári napközis tábor (39 fő),
2019. 06. 24 - 06. 28.
-EFOP-os napközis tábor (kb. 40 fő)
-Baptista nyelvi tábor (kb. 120 fő)
-Nyári napközis tábor (22 fő)
-Erzsébet tábor (kb. 85 fő)
2019. 07. 28 - 08. 02.
További részletekért figyeljék
az információs felületeket.
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Tájékoztatom Téglás Város lakosságát, a civil-, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a
településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Téglás
Város Önkormányzata Képviselő –
testülete törvényi kötelezettségének
eleget téve - a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló
314/2012
(XI.8.) Kormányrendelet alapján - új
településrendezési eszközöket készíttet. A településrendezési eszközök
részeként megalapozó vizsgálat és
településfejlesztési koncepció készül.
A
településfejlesztési
koncepció
mintegy 10 év időtávlatra a település fejlesztési elképzeléseit tartalmazza.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és
a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet
alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk,
melyre tisztelettel meghívjuk Téglás
Város lakosságát, a civil és társadal-

mi
szervezetek,
az
egyházak,
a gazdasági szervezetek képviselőit,
vállalkozókat, őstermelőket valamint
intézmények képviselőit.
A
lakossági
fórum
témája:
általános ismertetés a településrendezési tervről; településrendezési
terv részeként a településfejlesztési
koncepció fő fejlesztési irányainak
megvitatása, a fejlesztések megbeszélése.

„ÉGJEN A ZSÍR!”

PARLAGFŰ ELLENI
VÉDEKEZÉS

Marcsi mama konyhája Közösségi
szalonnasütésre hívja Téglás lakóit
2019. június 29-én (szombaton)
18.00 órára a sportpályára. Szalonnát, kenyeret, hagymát és üdítőt
biztosítunk. A programra az alábbi
elérhetőségeken lehet jelentkezni:
email-en: nyugattolkeletre@gmail.com,
telefonon: 20/3908269
személyesen az Idősek Klubjában,
telefonon: 384-318

Lakossági fórum ideje:
2019. június 26. (szerda), 16:30 óra
Helye: Téglás, Városháza
Tanácskozó terem
A településrendezési tervvel kapcsolatos előzetes véleményüket, a fejlesztésekkel kapcsolatos javaslataikat, kéréseiket 2019. június 06. – 2019.
július 07. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják,
vagy teglasph@teglas.hu e-mail
címre elküldhetik.
A lakossági fórumon is várjuk véleményüket, javaslataikat. Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Általános önkéntes tevékenység
tréning
A Nyugattól Keletre Egyesület
30 órás „Általános önkéntes
tevékenység” tréninget indít
2019. 08. 05-i indulással.
A tréning során megismerjük az önkéntes munka különböző elemeit,
területeit, továbbá segítséget kapunk a képességeink, készségeink
kibontakozására, melyeket későbbi
önkéntes feladatok során kamatoztathatunk. A tréning elvégzéséről a
résztvevők tanúsítványt kapnak.
A tréning ideje alatt ellátást
(étkezés, kávé, üditő) biztosítunk.
A programra téglási lakosok jelentkezhetnek, a részvétel ingyenes!
Helyszín: Nyugattól Keletre Egyesület
Klubháza (4243 Téglás, Kossuth u.
63.) Jelentkezés és további információ az alábbi elérhetőségeken:
Email: nyugattolkeletre@gmail.com
Telefon: +3620 390 8269
A tréning az EFOP-1.3.5-16-2016-00526 azonosítóval ellátott projekt keretében valósul meg.

Czibere Béla polgármester

A parlagfű allergiát okozó gyomnövény, amely rendkívül gyorsan terjed. A parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata,
hogy – amennyiben a tulajdonos
nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést,
emellett növényvédelmi bírságot
szabnak ki.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
belterületen a jegyző, külterületen
(az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági
eljárást indítani azokkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű elleni
védekezést.
A bírság mértéke belterületen és
külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed.

HIRDETÉSEK
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 gázközponti fűtéssel rendelkezik, az
irodák alapterülete: 12 m 2 – 22 m2.
Érdeklődni a 06/52-384-312 telefonszámon lehet a Téglási Polgármesteri Hivatal munkaidejében
Veres Miklós pénzügyi irodavezetőnél.
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