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Téglás Város Önkormányzatának lapja

POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐJE

Kedves Téglási Lakosok!
Először is megköszönöm a téglási választópolgároknak a
bizalmat, amely által a következő öt évben Önöket és
Városunk fejlődését szolgálhatom.
Úgy gondolom, a választópolgárok döntésükkel kifejezték azt a szándékot, hogy változtatni akarnak, és azt
szeretnék, hogy városunk dinamikusabban fejlődjön, és
jobban odafigyeljenek igényeikre. Bízom benne, hogy
akiket a kampányban nem tudtam meggyőzni, azoknak
a polgármesteri tevékenységem lesz a bizonyíték arra,
hogy Téglás jól döntött, és a ciklus végén Ők is elégedettek lesznek. Önzetlenül, jó szándékkal, megkülönböztetés
nélkül kívánom szolgálni valamennyi téglási lakost.

Polgármesteri programomat röviden a következők szerint
foglalom össze:
Első lépésként át kell tekintenem a gazdálkodás és
működés jelenlegi rendszerét, és ha szükséges meg kell
szüntetni benne azokat az elemeket, melyek másképp
észszerűbben, gazdaságosabban megoldhatók.
A jól működő-, és hasznos programokat – mint a mezőgazdasági közmunkaprogram – tovább kell folytatnunk,
és a megvalósításuk során meg kell kísérelnünk növelni a
hatékonyságot. Igyekeznünk kell mindenkit bevonni
a munka világába.
A kormány szándéka, hogy minden gyermek megtanuljon úszni, ezért támogatást nyújt járásonként egy
tanuszoda megépítéséhez és fenntartásához. Tégláson
ehhez minden feltétel adott, így székhelyt adhatunk a
beruházásnak.
Ugyancsak a sportolási lehetőségek bővítését célozza
egy új kézilabda-, sportcsarnok megépítése.
A sportolási és szabadidős tevékenységek kulturált eltöltéséhez
további
lehetőségeket
kell
kialakítani.
Játszótereket, parkokat szeretnénk létesíteni a város
több pontján. A Vadászház megépítése is ezeket a célokat szolgálná.
A Degenfeld kastély mellett további turisztikai célt kívánunk felkínálni vendégeinknek.
A lakosság egyik legnagyobb igénye a közlekedésfejlesztési beruházások megvalósítása. Ezek között első
helyen szerepel a központi kereszteződés biztonságosabbá tétele, ahol már több halálos baleset is történt.
Új szilárd burkolatú utak építése csak központi támogatással kivitelezhető, de e mellett számos olyan igényt
tudunk önerőből is teljesíteni, melyre szintén nagy szükség van. Ilyenek a földutak folyamatos karbantartása,
szélesítése, az utcanév táblák és házszámok kihelyezése.
Ide tartozik a vasútállomás környékének rendbe tétele is.
A közlekedésbiztonsági fejlesztések mellett nem szabad
megfeledkezni a közvilágítás korszerűsítéséről és fejlesztéséről, valamint tovább kell bővíteni a térfigyelő kamerarendszerünket a teljes településen.
Kiemelten fontosnak tartom az idősekről való gondoskodást, ezért meg kell találni a lehetőséget arra, hogy a
járáson belül egy bentlakásos idősek otthona is létesüljön.
Szeretnék egy olyan Város imázst kialakítani, ami épít
Téglás értékeire, elhelyezkedésére és vonzóvá teszi településünket. Olyan szemléletet kell kialakítanunk a felnövekvő generációban, ami a fiatalok helyben tartását és
ide vonzását segíti.

Téglás nem a megye szélén, hanem két nagyváros közt
helyezkedik el. Erősíteni kell a Debrecennel való partnerséget, bővíteni kell az együttműködés területeit.
Ehhez valódi munkahelyeket kell teremtenünk, illetve
befektetőket, vállalkozásokat kell ide vonzanunk, akik
felismerik a Téglásban rejlő lehetőségeket.
Munkámat a Téglási lakosok problémáinak, véleményének figyelembe vételével kívánom ellátni. Szélesítem az
együttműködést vállalkozásokkal, a helyi civil,- és kulturális szervezetekkel, egyházi felekezetekkel.
Nem utolsó sorban meg kell említenem a környezettudatos gondolkodás kialakítását városi és egyéni szinten.

Elektromos autó töltő állomást szeretnénk létesíteni először a városközpontban, majd a település több pontján.
Ezek a közösen meghatározott célok Téglás lakóit szolgálják, megvalósításukhoz rengeteg munkára lesz szükség.
Bízom benne, hogy ezekhez minden segítséget megkapok a képviselő-testülettől, kollégáimtól, a lakosságtól és
közösen szebbé és jobbá alakítjuk Téglás várost, és saját
jövőnket.
Szabó Csaba
polgármester

2019. évi Önkormányzati Választás eredménye

Megalakult Téglás Város Képviselő-testülete a 2019-2024es önkormányzati ciklusra. Az ünnepélyes alakuló ülés
kezdetén a Helyi Választási Bizottság elnöke, Petőházi
Gabriella ismertette a választási eredményeket.
A választáson 2.597 fő jelent meg, a választásra jogosultak több mint 50 %-a. A választás érvényes és eredményes lett. A választók Szabó Csabát a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltjét választották polgármesternek 1.237
szavazattal.

Önkormányzati képviselő-jelöltként 21 fő indult városunkban. A választási törvény értelmében a képviselő-testület
tagjainak száma Tégláson 8 fő.
A jelöltek közül a választópolgárok által leadott szavazatok alapján a következő jelöltek jutottak mandátumhoz:
Szegedi Attila
1115
Ádámné Györgyi Erika
1067
Chebliné Kocsis Erzsébet 1052
Kiss Viktória Anna
971
Papp László
971
Kis Lászlóné
924
Kolompár László
924
Dr. Terjék László
923
szavazattal.
A képviselő testület tagjainak eskütétele után,
Szabó Csaba polgármester is letette az esküt, ismertette
polgármesteri programját és elmondta, mindannyiuknak
Téglás sikeréért kell dolgozniuk az elkövetkezendő öt
évben. Az ülésen Szabó Csaba polgármester javaslatára
megválasztásra került Téglás Város Önkormányzatának
alpolgármestere Chebliné Kocsis Erzsébet.

SEBESSÉGCSÖKKENTŐ ESZKÖZÖK
Újabb egyeztetést és helyszíni bejárást tartott
Szabó Csaba polgármester a központi kereszteződés
biztonságosabbá tétele érdekében, ezúttal a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjével és munkatársaival.
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30 km/h sebességkorlátozás került bevezetésre a Kossuth utca, Liget utcától az óvodáig terjedő szakaszán.
Az előírt sebességkorlátozás betartatása érdekében az
útszakaszon összesen 5 db fekvő sebességkorlátozó küszöb kerül kialakításra, hogy a Kossuth utcán közlekedő
autók biztonságosan közelítsék meg a központi kereszteződést.
A reggeli és délutáni feltorlódások megszüntetése érdekében kétirányúvá tesszük az Iskola utcát teljes hosszában. Ezzel a forgalommódosítással a Fényes utcáról
nemcsak balra a Kossuth utca felé, hanem jobbra a Dózsa György utca irányába is ki lehet majd fordulni, melylyel tehermentesíteni kívánjuk a központi kereszteződést.
Az Iskola utcán a reggeli és délutáni órákban munkanapokon korlátozva lesz a várakozás, annak érdekében,
hogy a kétirányú közlekedést a parkoló autók ne akadályozzák.
Felkérjük a lakosságot, hogy használják a kialakított parkolókat, és figyeljék a kihelyezésre kerülő forgalmi táblákat. Bízunk benne, hogy a változtatással megszűnnek a
további balesetek, és forgalmi torlódások a központi
kereszteződésben.

Szeretnénk megköszönni az ELEKTROLUX Vasas Szakszervezeti Szövetség adományát, melyet Vajda Péter úr
adott át a Téglási Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat képviseletében Sőrésné Oláh Ágnes intézményvezető asszonynak.
A játékokat a településen élő hátrányos helyzetű
családoknak ajánlották fel, amiket az intézmény
karácsonyi ünnepségén adnak majd át a gyerekeknek.
Téglási Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat

ERZSÉBET PROGRAM
Tisztelt Lakosok!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban:
Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – üdülési pályázatot hirdet.

részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, a 2019. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 130.000 forintot, valamint további
adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
A pályázat benyújtható: 2019. november 29. napjáig
Fogyatékossággal élők számára

Nagycsaládosok számára
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, magánszemély, akinek a családjában az egy főre jutó rendszeres
havi
jövedelem
nem
haladja
meg
a
2019. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több gyermeket nevel saját háztartásában, akik után – a pályázat benyújtása napján –
családi pótlékra jogosult.
A pályázatban azon 3 vagy több gyermeket szükséges
szerepeltetni, akik a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és az üdülési támogatás felhasználásában
ténylegesen részt kívánnak venni. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házas- vagy élettársa is,
az adatlapon fel kell tüntetni a személyére vonatkozó
adatokat is. A benyújtott pályázatban megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség!
A pályázat benyújtható: 2019. november 15. napjáig

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki a pályázat benyújtásakor
fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi
járadékában és/vagy magasabb összegű családi
pótlékban részesül, valamint a rendszeres havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a
nettó 155.000 forintot.
Egy pályázat keretében kizárólag egy fogyatékossággal
élő személy, illetve egy, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét betöltött kísérő személy pályázhat,
és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül is
jogosult pályázat benyújtására, azonban kísérő nélkül
benyújtott pályázatba utólagosan nincs lehetőség kísérő
személy rögzítésére.
A pályázat benyújtható: 2019. november 29. napjáig

Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára

Az elnyert támogatás belföldi szálláshely-szolgáltatás
igénybevételére használható fel 2020. december 31-ig.

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött magánszemély, akinek családjában legalább egy fő magasabb
összegű családi pótlékra jogosult, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét be nem töltött gyermeket
nevelnek, valamint a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a
2019. január 1-jén érvényes minimálbér összegét.
A pályázat keretében támogatásban részesíthető továbbá a pályázatot benyújtó személy házas- vagy élettársa, valamint legfeljebb még egy, a családban nevelt,
családi pótlékra, vagy magasabb összegű családi pótlékra jogosult gyermek.
A pályázat benyújtható: 2019. november 15. napjáig

A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti
Szolgálat Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai (Téglás, Pozsár Gyula utca 3.)
az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is segítenek a
pályázatok benyújtásában.
Erzsébet-program elérhető a www.erzsebetprogram.hu
oldalon az aktuális pályázatoknál.

Nyugdíjasok számára
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű,

öregségi

nyugellátásban
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CIVILEK ÖSSZEFOGÁSA
Téglás Város Önkormányzata a Nyugattól Keletre
Egyesület közreműködésével Civil Kerekasztal létrehozását tervezi. A szerveződésbe azokat a szervezeteket, informatív csoportokat kívánjuk bevonni, melyek aktívan
működnek, hozzájárulnak Téglás város közösségépítéséhez.
Célunk egymás megismerése mellett a szorosabb
együttműködés kialakítása, új kapcsolódási pontok megtalálása, szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, legyen
szó akár pályázatok figyeléséről, beadásáról vagy éppen elszámolásáról. További cél tájékoztatni egymást a
különböző non-profit szervezeteket érintő jogszabályi
változásokról, szakmai konferenciákról. A Kerekasztal
üléseken való részvétel lehetőséget ad a különböző szervezetek terveinek, programjainak megismerésére, azok
népszerűsítésére, ezek mellett jó lehetőséget nyújt Téglás
Város civil életéről való diskurzusra, a véleményformálásra.
Az első találkozó időpontja: 2019. november 28. 16.30
Helyszín: Téglási Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Első körben az alábbi szervezeteknek küldjük ki meghívó
levelünket.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bek Pál Kertbarátkör
Téglás Városi Sportegyesület
Téglás Város Polgárőr Szervezete
Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület
Téglás Diáksport Egyesület
Téglás Város Vadásztársaság
Pánik Tehetségkutató és Rendezvényszervező
Kulturális Egyesület
· Debreceni Freestyle Dance Club
· Téglási Teátristák
A felsorolásból kimaradt minden olyan informális csoport,
formális szervezet jelentkezését szeretettel várjuk, akik
csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez.
Email: nyugattolkeletre@gmail.com
Telefon: 06 20/2737 812

Petrovánszki Norbert
Nyugattól Keletre Egyesület
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Baptista Művészeti Napok
2019. november 10 -17.
A II. Rákóczki Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
képzőművészet tanszakos
tanulóinak
kiállítása
2019. november 11-én az úttörő utcai iskolában volt látható. Az Iskola Őszi Hangversenyét pedig 2019. november 14-én rendezték meg, fúvós-vonós és billentyűsakkordikus tanszaki bemutatóval.

Szabó Balázs koncert 2019
2019. november 8-án pénteken intézményünk Fényes
utcai épületének aulájában ismét rendhagyó koncerten vehettek részt iskolánk 4. és 5. évfolyamos tanulói.
Szabó Balázs gospel zenész hangulatos műsorában
Jézusról, a szeretetről és a hitről énekelt a gyerekeknek. A már jól ismert dalokat a gyerekek együtt énekelték az előadóval. A hangulat fergeteges volt.

HÁLAADÁS AZ ISKOLÁBAN
2019. november 14-én csütörtökön hálaadásnapi ünnepséget rendeztünk a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatán. A rendezvényen részt
vett Dr. Steiner József a Baptista Szeretetszolgálat Missziói
Lelkész - Igazgatója is, aki 16:00-tól az Úttörő utcai székhely
ebédlőjében nyitott istentiszteletet tartott a pedagógusoknak, az iskola egyéb dolgozóinak és az érdeklődő
lakosságnak.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
2019 októberében pályaorientációs napot tartottunk iskolánk mindkét tagozatán. Az alsó tagozat tanulói ellátogattak a helyi intézményekbe, a vállalkozók üzemeibe és
megismerkedtek a különböző szakmák szépségeivel.
Az ötödik és a hatodik évfolyam osztályai szintén a helyi
vállalkozóknál jártak, hogy betekintést nyerjenek a különféle szakmák rejtelmeibe. Élményekkel tele érkeztek vissza
az iskolába.
A hetedik évfolyam a Hajdu Zrt. üzemeit látogatta meg,
majd a nyolcadik évfolyam tanulóival együtt bekapcsolódott az iskolánkba meghívott 15 középiskola által nyújtott programokba és információt kaphattak az általuk
biztosított képzésekről.
Az interaktív bemutatókon a gyerekek kipróbálhatták a
gépészet, az informatika, a szépészet különböző fortélyait
is. Köszönjük a téglási vállalkozóknak és a 15 középiskolának ezt a nagyon tartalmas délelőttöt!
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető
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Apróhirdetés
A Tiszamenti
Regionális
Vízművek Zrt. tájékoztatója

GYÁSZHÍR

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatja
a lakosságot, hogy 2019. november 4. (hétfő) naptól
a Téglási torony felújítási munkák miatt előreláthatóan
5-6 hétig kizárásra kerül.

Fájdalommal tudatjuk, hogy
életének 80. évében elhunyt
László Sándor, aki 1992-től
nyugdíjba vonulásáig a
Téglási Polgármesteri Hivatal
műszaki előadója volt.

A biztosított három település (Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert) ivóvíz ellátásában kisebb nyomásingadozások,
esetlegesen rövid idejű vízhiányos üzemállapotok előfordulhatnak.

A temetése 2019. november
19-én 12.00 órakor
a debreceni temető 2-es
számú ravatalozójában lesz.

Apróhirdetés
Tégláson a zacskókertben két darab 300 négyszögöles telek egyben eladó a hűtőház mellett.
Érdeklődni a 06 1/4092 069 vagy 06 30/3121 163-as
telefonszámon lehet.

A HAJDU Autotechnika Zrt. állást kínál többműszakos
munkarendben:
Gépkezelő
Feladatok: hidraulikus és mechanikus présgépek szerszámozása, beállítása és kezelése; a gyártást végző
munkatársak munkájának támogatása; a gyártás
biztonságos munkavégzésének, a vagyon-, tűz-, egészség-, és környezetvédelmi elvárásaiban való közreműködés.
Elvárások: CNC gépkezelői alapismeret és minimum 3
éves szakmai gyakorlat; gépipari végzettség: CNC
gépkezelő vagy gépi forgácsoló vagy géplakatos;
Téglás vagy környékén való lakóhely.
Operátor
Feladatok: alkatrészgyártás, termékek összeszerelése,
csomagolása, termelésben aktív részvétel.
Amit ajánlunk: szakmai kihívás, fejlődési lehetőség; csapatmunkában, projektben való részvétel; fizetés megállapodás szerint, béren kívüli juttatások, fiatal dinamikus csapat, céges buszjárat biztosítása
Elvárások: 8. általános iskolai végzettség
A munkavégzés helye: Téglás (HAJDU Ipari Park)
Jelentkezését
a
következő
címre
küldheti:
levél: 4243 Téglás, külterület, hrsz.: 0135/32.;
e-mail: karrier@hajdurt.hu.
Bővebb információ: www.hajduautort.hu, 52/582 897
Seprényi Nikoletta HR munkatárs, 52/582-990 Fekete
Judit HR adminisztrátor.

Az Unique Talent Kft. Tégláson dolgozó munkavállalói
számára albérletet keres hosszú távra. Amennyiben
részben vagy egészben kiadná ingatlanát kérem
hívjon a 06 20/3625 513 -as telefonszámon.
Irodánk és postázási címünk: Unique Talent Kft.
4031 Debrecen, Harsona utca 61.
Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika 2019-től havi megjelenéssel, megemelt, 2300 példányban készül, s minden téglási háztartásba eljut. Amennyiben úgy gondolják, hogy
hirdető partnereink kívánnak lenni, az alábbiakban
tájékoztatjuk Önöket a részletes árakról és felületekről: 1/1 oldal - 20.000 Ft, 1/2 oldal - 10.000 Ft,
1/4 oldal 6.000 Ft, 1/8 oldal - 3.000 Ft,
1/16 oldal - 1 500 Ft. Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri megjelenésre vonatkoznak.
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a
hirdetés felvételekor. Lapzárta minden hó 10. napja.
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 52/384 312
Téglás Város Önkormányzata 2019. júliusától bérbe
adja a város központjában (Téglás, Malom utca
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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