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Tisztelt Téglási Lakosok!
A Téglási Krónika idei első száma a hagyományokhoz híven húsvét
előtt jelenik meg. Úgy gondolom, amikor kézhez kapják a lapot,
Önök épp az ünnepi készülődés utolsó simításait végzik, s egy
pillanatra leülnek megpihenni, olvasgatni. Kérem, engedjék meg,
hogy megosszam Önökkel gondolataimat a közelgő ünnep
alkalmából!
Ilyenkor, tavasz kezdetén jólesik az embernek a kerti munka, én
magam is örömmel végzem azt. Az ablakokon beáradó napfény
pedig nagytakarításra készteti a háziasszonyokat, hogy a közelgő
húsvétra a lakás is ragyogóan tiszta legyen.
Igyekszünk mindent minél hamarabb rendbetenni, tökéletes
ünnepet szeretnék, tisztasággal, ünnepi dekorációval, rendben
tartott virágoskerttel, s ez így van jól, hiszen akinek rend van a
környezetében, annak bizonyára rend van a lelkében is.
Sütünk-főzünk, kreatívkodunk, vásárolunk vagy kirándulásokat
tervezünk, tájházakba látogatunk, megtanulunk igazi hímes tojást
festeni, jobb esetben mi magunk adjuk át húsvéti hagyományaink
ismeretét gyermekeinknek, unokáinknak.
Ne feledjük azonban az ünnep lényegét: az elcsendesülést,
magunkba mélyedést, pillanatnyi áhitatot és mindenekelőtt az
ünnep tiszteletét!
Márai Sándor szép gondolatait segítségül
Kérve kívánok Önöknek áldott húsvétot!
“Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál
belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják
piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepelek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos
rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc,
virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést
nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi
rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes
kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep
az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és
lélekben."
Czibere Béla
Ppolgármester

A TARTALOMBÓL:

Michelangelo:
Pieta c. Szobra a Szt. Péter Bazilikában (Róma-Vatikan)

Március 15-ei városi
ünnepség

A földi lét értelme
Mint mindig, régen is és ma is vannak, akik az emberi élet
értelméről szkeptikusan vélekednek. Feleslegesnek érzik
magukat, céltalannak látják magát az emberi létet. Erre a
látásmódra ráerősítenek azok a napjainkban is tapasztalható
események: természeti katasztrófák, betegségek, háborúk,
értelmetlennek tűnő halálesetek, politikai ellentétek,
megélhetési nehézségek. S mindezt most még megfejeli az
Európát elözönlő népek sokasága. Egyesek kétségbe esnek
és világvégét vizionálnak. Mások az anyagiak hajszájába, a
test gyönyöreibe, a szenvedélyek bódulatába menekülnek,
hogy ne kelljen józanul, "tiszta fejjel" gondolkodni, és az
emberi lét alapvető kérdéseire elfogadható választ találni.
A keresztény világ ebben az esztendőben is készül legnagyobb ünnepére a húsvétra. S, hogy mit is jelent nekünk ez az
ünnep? Hitvalló szent Maximosz (a VI-VII. század. Fordulóján élt görög szerzetes) egyik gondolata ezt nagyon jól
összefoglalja és az előbb említett súlyos kérdésekre választ
ad:
"Aki ismeri Krisztus keresztjének és sírboltjának misztériumát
(hittitkát), az ismeri minden dolognak az értelmét, aki pedig a
föltámadás titokzatos erejébe hatol be, az megérti azt, hogy
Isten miért is teremtette az egész világot."
Ferenc pápa ezt az esztendőt az Isteni Irgalmasság Évének
nyilvánította a Katolikus Egyházban, ami nemcsak ajándék,
de egyben lehetőség is arra, hogy az ember az Irgalmas
Istenhez térjen. Van aki elfordult az Istentől, aki bűnben él, aki
fél az Istentől és nem úgy tekint rá, mint az Irgalmas Atyára,
hanem sokkal inkább mint egy büntető, parancsolgató bíróra.
A húsvéti események felidézése a Szentírás lapjain és a
templomi szertartásokon keresztül viszont lehetőséget ad
arra, hogy szent Maximosszal együtt megragadjuk azt az
igazságot: csak a Feltámadt Krisztusba vetett hit ad értelmet
emberi küzdelmeinknek, szenvedéseinknek, s az elmúlás
tragikus gondolata helyett a feltámadás és az örök élet reménye tölti be lelkünket.
Juhász Imre plébános
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Az esős idő is segített felidézni az 1848. március 15-i
eseményeket, hiszen mint tudjuk, 168 éve ezen a
napon is esett, de Petőfiék lelkesedését ez nem törte
meg. A téglási városi ünnepség résztvevőit sem tántorította el az eső. A rendezvény a református templomkertben a történelmi egyházak helyi vezetőinek
ünnepi gondolataival kezdődött. Ezt követően a város
vezetői, egyházak képviselői, intézmények vezetői,
pártok, civil szervezetek delegáltjai helyezték el
megemlékezési koszorúikat, a lakosok pedig virágaikat a történelmi kopjafánál. A Városi Moziban
folytatódó ünnepségen Czibere Béla polgármester a
forradalmi események helyi vonatkozásáról beszélt.
Elmondta, hogy Gróf Dégenfeld Imre tevékenyen
részt vett a forradalomban, a toborzásban, összeírásban, s ezért halálra és teljes vagyonelkobzásra
ítélték, de Haynau menesztésének hírére megkegyelmezett neki. Felesége, Beck Paulina maga
hímezte a legendás 48-as honvéd zászlóalj zászlaját,
melyet zászlóalj parancsnoka, Rakovszky Samu
testére tekerve menekített haza, s melyet hosszú
évekig rejtegetett a család.
Az ünnepi műsorban a II. Rákóczi Ferenc MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói - Dávidné Veres
Eleonóra és Dr. Kecskés Lajosné pedagógusok
felkészítésében - elevenítették fel a forradalmi eseményeket, Béke Csaba debreceni lantművész és
énekmondó pedig a forradalmi hangulatot idézte fel
korabeli hangszerekkel megszólaltatott katonadalokkal.

Színház az egész világ.....

Tisztelt téglási Lakosok!
A Degenfeld-Schomburg kastély felújításának 1. üteme
befejeződött Tégláson.
A kastély és parkjának rekonstrukciója Európai Uniós
támogatással és a tulajdonosi csoport beruházásával
Valósult meg. A kastély múltját, jelenét és jövőjét a
www.degenfeld kastely.com honlapon mutatjuk be. Ahhoz,
hogy ez a településünkön lévő gyönyörű épületet elfoglalja
méltó helyét a kastélyok között az országban, szükségünk
van a téglási lakosok segítségére.
Azzal a kéréssel fordulunk Téglás lakosságához, hogy
akinek a kastéllyal, illetve a településsel összefüggő tárgyi, írásos, bármilyen - emléke van, és azt felajánlja
bemutatásra, keressen bennünket, hogy a múltat őriző
tárgyak az eredeti helyszínükön új életre keljenek.
A felajánlott tárgyak, fényképek lefényképezve, lemásolva, biztosítással és biztosítékkal ellátva, feliratozva; az
adományozó saját tulajdonában maradva, a kastélyban
kerülnek elhelyezésre.
Kérjük Önöket, segítsenek a kutató-gyűjtő munkában,
hogy Téglás városának története összegyűjtve a következő generációk és a turisták számára is bemutatható
legyen. Annál inkább fontos ez, mert a háború előtti
generációk eltűnésével megsemmisülhetnek azok a tárgyi
emlékek, amelyek az utódok számára kevesebb figyelemmel vagy értékkel bírnak. A felajánlott emlékeket,
legyenek szívesek, a Polgármesteri Hivatalban Tompa
Tibor Csabáné vezető főtanácsos részére átadni illetve
jegyzékbe vetetni.
Bízunk benne, hogy az Önök segítségével hamarosan
kialakíthatjuk kiállítótermeinket, s ezáltal a közeljövőben
látogatható lesz a kastély.
Köszönettel:
Czibere Béla
Téglás város polgármestere
Miklóssy Máté
Hydroexport-Keviép Kft.ügyvezető igazgatója

...énekelték a Körúti Színház művészei március 5-én a
téglási mozi színpadán. S valóban, elhozták nekünk a
színházat, s vele a színházi világot, hiszen rendkívül
sikeres évadot zárhattunk közösen a Katyi című,
fergeteges előadással.
Első alkalommal az elmúlt évben találkoztunk a Körúti
Színház társulatával, amikor Hajdúsámsonba invitáltak
minket a helyi szervezők, ahol egy autóbuszos
színházlátogatás keretében a Vén bakancsos és a fia, a
huszár című népi színművet láthattuk. A téglási
közönségnek annyira megtetszett a darab, hogy
örömmel fogadtuk el Galambos Zoltán igazgató úr
javaslatát, miszerint indítsunk Tégláson is bérletes
színházlátogatás-sorozatot.
A helyiség adott: a Városi Mozi tágas színpada és
kényelmes nézőtere minden igénynek megfelel; így
reményekkel telve vágtunk bele a szervezésbe.
A színház 3 előadást kínált bérletes formában, s nagy
örömünkre 120 db bérletet igen rövid idő alatt el is
adtunk. (Az értékesítésben a Polgármesteri Hivatal és a
Városi Könyvtár munkatársai vettek részt.) Izgatottan
vártuk az első előadást, az Én és a kisöcsémet.
Várakozáson felüli volt az érdeklődés, nem kevés
pótszékre is szükség volt, és a bemutató fergetegesre
sikerült. Koltai Róbert még azzal is megfűszerezte a jó
hangulatot, hogy a színpadon felhívta kolléganőjét,
Gubás Gabit, aki telefonon keresztül szívből üdvözölte
a téglási közönséget.
Legközelebb a Mezítláb a parkban című darabnak
tapsolhattunk, mely szintén lenyűgözte a közönséget.
Így abszolút nem is volt váratlan a következő előadás, a
Katyi mindent felülmúló sikere. Olyannyira, hogy
felmerült az igény az ismétlésre is, de ez majd egy
későbbi történet lesz.
Egy színházi évad alatt 3 teltházas, fantasztikus
darabot láthattunk, megismerhettünk egy csodálatos
társulatot, remek színészekkel, kitűnő előadásokkal.
Olyan nagy művészeket láthattunk a téglási színpadon,
mint Koltai Róbert, Koncz Gábor, Tahi-Tóth László, de a
teljes társulat remek színészekből áll, nagyon jó
darabválasztással, kiváló rendezésben, látványos
díszletekkel, jelmezekkel. Igazi színházélményt
kaptunk itt, a téglási Városi Moziban!
A bérletes előadáson túl a gyerekek számára egy
csodás Csukás István-mesét is hoztak, az Ágacskát; s
hamarosan vár minket két kitűnő színészük, Oroszi
Tamás és Placskó Emese a Gellérthegyi álmok című
darabbal.
A Körúti Színház igazgatója elmondta, hogy nincs
állandó épületük, az országot járják előadásaikkal, s
célkitűzésük, hogy színházat vigyenek minden olyan
településre, ahol van erre igény, ahol a közönség nyitott
szívvel és tapsra kész tenyérrel fogadja őket, úgy, mint
Tégláson. Nagyon jól érezték magukat nálunk, s
örömmel jönnek hozzánk a következõ évadban is! Mi
pedig várjuk nagy szeretettel a társulatot, s boldogan
invitáljuk a kedves közönséget a színházi előadásokra
a 2016/17-es évadban is!
(A tapasztalatokat pedig hasznosítjuk, a következő
bérletsorozatnál helyre szóló jegyeket fogunk kínálni,
érdemes lesz tehát időben jelentkezni a jegyekért és
bérletekért.)
Tompa Tibor Csabáné
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Ismeretlen ismerősök
Interjú Fejszés Attilával

Fejszés Attila máris nagy népszerűségre tett szert a színház világában. Nagyon örülünk, hogy egy rövid
hazalátogatása során mégis sikerül felkérni egy beszélgetésre a Győri Nemzeti Színház Téglásról elszármazott,
kitűnő, ifjú színművészét.
Az összes veled készült interjúban elhangzik, hogy téglási származású vagy. Miért vagy erre különösen büszke?
Egész egyszerű a válasz: innen indultam. Sokszor hallottam, hogy valaki nem mondja azt, hogy téglási, hanem Debrecent
mond, talán azért, mert közel van, és jobban be lehet lőni a térképen. Én meg azt akarom, hogy tudják, hol van Téglás,
nézzék meg az interneten, járjanak utána. A Háry Jánosban, amit most játszunk, „Honnan való vagy, édes fiam?”-kérdezi
a francia császár, s akkor én azt mondom, hogy „Nagyabonyi születésű vagyok”. Egyik próbán azt mondtam, hogy téglási
születésű vagyok, s ment a nagy derültség, de már a színházban is mindenki tudja, sőt, kérdezgetik, milyen hely ez a
Téglás? S mesélnem kell róla, és szívesen teszem, mert nagyon büszke vagyok rá.
Mi az a többlet, amiről úgy érzed, hogy innen hoztad?
Szerintem abszolút előnnyel indulunk vidékiként ezen a pályán. Egész egyszerűen azért, mert mi tudjuk, milyen játszani
kint az udvaron, a pesti panel-emberek meg nem tudják, olyan hatások érték az idegrendszerünket, olyan ízek, illatok, ez a
fajta vidéki levegő, az életérzés, ami a vidéki léttel jár abszolút előnyömre válik akár egy Háry János, akár egy János vitéz
megformálásánál, de nemcsak a népies hősök szerepében, hanem pl. az Anna Kareninában ha Levint alakít az ember,
akkor is pontosan tudja, mik azok az élmények, amiket egy vidéki ember átél.
Dolgoztál-e már együtt téglási származású kollégáiddal?
Hadházi Lacival egyszer a hajdúhadházi könyvtárban léptünk fel. Gubás Gabival és Major Melindával még nem
dolgoztam, remélem, majd megadatik ez számomra. No és persze mondhatom azt, hogy „együtt dolgoztunk” a Téglásról
készült filmben is, még ha nem is egyszerre voltunk jelen a készítés fázisaiban.
Nagyon jónak találom a filmet, minőségileg is, tartalmilag abszolút összeszedettnek. Cséke Zsoltnak is nagyon nagy
munkája volt benne, s nyilván az összes alkotónak, közreműködőnek. Én a narrációt örömmel vállaltam el, és örülök, hogy
létrejött egy ilyen film, nagyon jó volt végignézni, végighaladni a helyszíneken.
Melyik változás a legszembetűnőbb számodra Tégláson, amióta elköltöztél?
Tegnap este átsétáltam itt a parkon, s furcsa érzés volt, hogy nem áll itt az iskola. Eszembe jutott, hogy valamikor itt ültem
általános iskola alsó tagozatban, vagy a napköziben délután Juliska nénivel és Zsófika nénivel, ott hátul toltuk ki a
tantónénik biciklijét, amiért kaptunk egy szem cukorkát- ezek nagyon nagy élmények voltak akkor...úgyhogy volt bennem
egy furcsa hiányérzet, de nyilván olyan állapotban volt az épület, hogy le kellett bontani, és születtek új tervek is.
Egyébként ide visszatérni mindig nagyon jó, és amikor átmegyek a Tisza-hídon, s ki van írva, hogy Hajdú-Bihar megye
már akkor megnyugszom, otthon érzem magam. Ez persze abból is adódik, hogy a családomon kívül sok barátom vár
Tégláson.
Nincsenek sztárallűrjeid. Ezt hogy úsztad meg?
Ezt nem megúszni kell, hanem egyszerűen olyannak kell maradni, amilyen az ember eredendően. Csak mosolygok, ha
látom a színházban, hogy valakinek vannak háklijai, meg ordibálnak vagy babonásak, háttal lépnek be a színpadra...én
soha nem hittem ezekben a dolgokban.
Mégis szeretnek. Olvastam valahol, hogy az öt ifjú győri sármőr között tartanak számon. A közönség és a kollégák
azonnal megkedveltek.
Anyuék ott voltak a Háry premieren, és elég korán odaértünk, ahogy kísértem le őket, a porta mellett éppen zajlott egy kis
énekkaros buli. Mentünk le a lépcsőn, kiragadtak anyuék keze közül, és üdvrivalgásban törtek ki, amikor megláttak furcsa érzés volt.
A jó megjelenés előnyt jelent a pályán, ezt nyilván te is tudod. Vagy csak abban jelent előnyt, hogy jobb
szerepekhez juttat?
A külső az egy dolog, ezt kaptam a szüleimtől. De nem feltétlenül mindig a főszerepek adják a legnagyobb élményt.
Szerencsém van, mert nem csak jó főszerepeket, de nagyon jó karakterszerepeket is játszhatok.
Nem is adtál még vissza szerepet?
Soha. Ez nem úgy van ám, hogy mi válogatunk, ha kiosztják a szerepet, az ember magával tol ki, ha visszaadja.
Szegeden voltál gyakornok. Oda nem hívtak? S Debrecenbe?
Akkoriban tele voltak ezek a színházak fiatal színészekkel, s nem lett volna szerencsés, ha még engem is odavisznek,
hogy még kevesebb esélyünk legyen a karakterünknek megfelelő, jó szerepekre, hiszen nyilván amikor fiatal színészként
munkába áll az ember, nem akar ajtónállót játszani. 2009 májusában a győri színház akkori igazgatója, Nagy Viktor
megnézte a vizsgaelőadásunkat, s hívott Győrbe játszani egy csoporttársnőmmel együtt, s azóta ott játszom, nem is
bántam meg.
Milyen díjaid, kitüntetéseid vannak?
A Kisfaludy-díjat 2013-ban kaptam, ezt a társulat szavazza meg, a Taps-díjat pedig 2015-ben ítélte nekem a közönség,
erre újságokban, interneten lehetett szavazni.
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Milyen darabokban játszol jelenleg?
Most, hogy a Háry premierje megvolt, Pestre megyek, a Madáchban a Nyomorultakat kezdjük el próbálni, április 6-án
pedig a Háry Jánost adják az Erkel Színházban. Ez egy vidám darab, mesés díszletekkel, jelmezekkel, fiataloknak is
ajánlom. A következő darabban,a Billy Elliotban pedig Stohl Andrással és Csákányi Eszterrel fogok játszani, már nagyon
várom.
Szerinted Pesten is ismerik a nevedet?
Abszolút nem, de fogják. (Nevet.) És akkor Pesten is megismertetjük az emberekkel Téglást.
Úgy legyen! Egyébként a győri színház előadásain mindig teltház van?
Az esetek 90%-ban igen. Kb. 10 ezer bérletes van egy évadban, s közel 700 férőhelyes a színház. Mindenfelől jönnek a
színházba, az operetteket Ausztriából is járnak át megnézni.
Remek ötletnek tartom, amit mondtál, hogy a téglási moziban vannak bérletes előadások, ha közelebb élnék
szülővárosomhoz, az előadások szervezésében és rendezésében is szívesen segítenék, hogy még inkább felpezsdüljön
Tégláson a színházi élet. A színház mindig is egy élő műfaj volt, és az is marad, meggyőződésem szerint, hisz minden
este ott történik a varázs a nézők szeme előtt. A fiatalokat kellene becsábítani, gyerekelőadásokkal, zenés produkciókkal, könnyedebb műfajokkal.
Én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy a színház fel tudja venni a versenyt a kötöttebb műfajokkal, illetve az internettel
vagy akár a mozival.
Soha nem lehet elég korán kezdeni, és úgy gondolom, a felső tagozat már alkalmas idő arra, hogy az első színházi
élménye meglegyen egy gyereknek, és kialakuljon benne egyfajta színházszeretet, ebben segíthetnek a szüleik mellett
a pedagógusaik is; aztán majd a középiskolában lehet folytatni ezt az utat tovább.
Operett-musical szakon végeztél. De prózai szerepeid is bőven vannak.
Ez nem azt jelenti, hogy csak operettet játszhatunk. Inkább az van, hogy ha prózai szakon végez valaki, kevésbé kap
zenés szerepeket.
Miért ezt választottad?
Amikor először mentem felvételizni, nem volt zenés szak, mert csak 4 évente indul, s a prózaiba adtam be, de a végén
mindig elcsúsztam. A szüleim mellett nagymamám biztatott leginkább, hogy ne adjam fel. Amikor negyedjére mentem,
beadtam a zenés és a prózai szakokra is a felvételit, s a zeneire vettek fel. Érdekes, hogy éppen akkor végeztem el egy
újságíró-képzést is, s hívtak a Juventus Rádióba, de nem azt választottam, hanem mégiscsak a színészet mellett
döntöttem, és abszolút boldog vagyok színészként.
Tégláson az iskolában voltak előzményei annak, hogy valaha színész leszel? Jártál például dráma szakkörre?
Nem, nem volt akkor ilyen. Pöcihez jártunk karatéra, és kötelező volt a néptánc. Este találtunk egy fényképet, amin állok
huszárruhában, huszárcsákóban, piros mellényben, piros csizmában, és nézek egyenesen bele a kamerába.
Akkor előre vetítetted a Háry Jánost. Szavalóversenyeken, szépkiejtési versenyeken részt vettél-e?
Igen, helyesírási versenyre emlékszem, és a Kazinczy szépkiejtési versenyre, de nem én jutottam tovább. Aztán az
aulában előadtuk a Rátóti csikótojást is, én voltam a bíró.
Azért esett a továbbtanulásnál a választásom az Ady Gimnáziumra, mert vonzódtam az irodalomhoz, a színházhoz,
legalábbis jobban, mint a fizikához vagy matematikához.
Akkor hogy fordult meg a fejedben az orvosi pálya, amit szintén olvashattunk ifjúkori terveid között?
A biosz és a kémia is ment, és úgy gondoltam, hogy az orvosi pálya révén segíthetek majd, és meggyógyítom az
embereket. Ez a fajta gyógyítás, amit most csinálok, némileg másabb, de így is gyógyítok.
Ez így igaz. Köszönöm az interjút!
Azt gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon örülünk Attila sikereinek, és bízunk benne,
hogy hamarosan láthatjuk őt a színpadon!
Tompa Tibor Csabáné
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ISKOLAI HÍREK
Rendhagyó bibliaóra
2016. március 3-án Sam Rowland keresztyén kanadai zenészelőadóművész látogatott el iskolánkba, és diákjaink számára egy jó
hangulatú, zenés-beszélgetős bibliaórát tartott.
Bõvebb információ: http://www.samrowland.org/
A turné szervezői a BOK és a Baptista Szeretetszolgálat B49 csapata volt.
Munkájukat köszönjük!

Mozdulj a klímáért! - erdeményhirdetés
Magyarországon 73 iskola 13 791 diákja összesen 101 517 zöld
mérföldet gyűjtött a Mozdulj a klímáért! 2015. október 5-9. között
megrendezett kampányhetén, és ezzel szimbolikusan négyszer kerülte
meg Földünket. A magyar diákok zöld lépései is bekerültek az Európai
Klímaszövetség csomagjába, amelybe a kontinens 13 országának
200 000 fiatalja több mint 2 millió zöld mérföldet gyűjtött 2015-ben. A zöld
mérföldeket és a kapcsolódó klíma-üzeneteket az Éghajlatvédelmi
Szövetség képviselői 2015. december 3-án ünnepélyes keretek közt
nyújtották át a Párizsban szervezett Klímacsúcs képviselőinek. A
kampányhéten minden utat, amit a résztvevők környezetkímélő módon
tettek meg (gyalog, biciklivel, busszal, vonattal, görkorival, stb), egy zöld
mérfölddel jutalmaztunk. Emellett a magyar fiatalok egyéni, kiscsoportos
és közösségi munkákat készítettek az akcióhéten. Az alkotásokat a
szervező Éghajlatvédelmi Szövetség és Reflex Környezetvédő
Egyesület 5 fős zsűrije bírálta el és hozta meg konszenzussal döntését.
A Mozdulj a klímáért országos programsorozat "Rajzolj tölgyet!"
kategóriában iskolánk 4.a osztályos tanulója, Veress Mónika harmadik
helyezést ért el, melynek díjkiosztására február közepén került sor.
Gratulálunk neki és a felkészítő tanárának, Iván Ildikónak.

Angyalok a város felett
Országos rajzpályázat
eredményhirdetése
Kondor Béla festőművész születésének 85. évfordulója
alkalmából a budapesti Kondor Béla Általános Iskola
országos rajzpályázatot hirdetett meg, melyen
Tóth Zsuzsa Orsolya különdíjat kapott.
A rajzpályázatra az ország több mint 180 településéről
4215 alkotás érkezett be.
A neves szakemberekbõl álló zsűri a tíz legjobb rajz
készítőjét és felkészítő tanárát elismerésben részesítette.
A 100 legjobb alkotásból kiállítást rendeztek, melyen
Murguly Janka, Leiter Nóra, Nyíri Dominika,
Hadházi Vivien és Orosz Roland rajzai is láthatók.
További szép alkotásokat állítottak ki az iskola folyosóin.
Ezek közül többet is iskolánk tanulói készítettek.
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Megyei kertbarátkör találkozó Tégláson
2016. március 17-én került sor a Hajdú-Bihar megyei kertbarátköri vezetők és tagok találkozójára, melyen közel 70 fő
vett részt. A Bek Pál Kertbarátkör Egyesület szervezésében megrendezett színvonalas találkozó első helyszíne a
Degenfeld Schomburg Kastély volt, ahol Fejszés Imre elnök köszöntőjében kitért arra, hogy idén 100 éves a
kertbarátkör mozgalom, melynek Tégláson is komoly hagyományai vannak, s jelenleg is igen aktív tevékenységet folytat
a több mint 60 főt számláló tagság, ápolva a föld és mezőgazdaság tiszteletének hagyományát. Czibere Béla
polgármester köszöntőjében Bek Pál és Degenfeld család településünkért folytatott munkásságáról beszél, majd a
Szülőföldemen, Téglás, ahová jó hazatérni című film segítségével mutatta be városunkat a megjelent vendégeknek. Ezt
követően került sor a Bek Pál emlékére állíttatott kopjafa megkoszorúzására, majd a Hajdú Ipari Zrt-be látogattak a
kertbarátok, ahol Dedéné Novotni Anna vezérigazgató asszony fogadta őket, majd rövid látogatást tettek az üzemben,
melynek során bepillantást nyerhettek a legendás gyárban folyó munkába. A rendezvény ünnepi ebéddel ért véget.

Polgárőr bál
2016.03.12-én "FARSANGOLÓ" bált tartottak a Téglási
Polgárőrök. A bál, alkalomhoz illően nagyon jó hangulatban,
humorral megfűszerezve telt el. Jó volt a társaság és a zene.
Volt gulyásleves, farsangi fánk és új asszony tánc.

Ifjúsági csereprogramok a
Nyugattól Keletre Egyesület szervezésében!
Egyesületünk az Erasmus+ programban 3 ifjúsági csereprogramot nyert erre az évre. A cserékre külföldi fiatalok
érkeznek, ahol megismerhetitek őket, gyakorolhatjátok az angol nyelvet. Mindezt ingyen, teljes ellátás mellett!!! Ne
hagyjátok ki! A jókedv és a szórakozás garantált!
Már most várjuk jelentkezéseteket! (Tel: 30/790-6192, nyugattolkeletre@gmail.com)
Ha megnéznéd, hogy milyen is volt egy program, a facebook profilunkon (https://www.facebook.com/nyugattolkeletre/)
rengeteg képet találhatsz a cserékről!
1. Should I stay or should I go (2016. április 2-10, Téglás)
Téma: Munkavállalás itthon vagy külföldön?
Résztvevők száma: 24 fő (angol, spanyol, lengyel, magyar)
Célcsoport: 16-25 év
Program hossza: 9 nap
Magyar jelentkezők lehetséges száma: 5 fő
2. We’re Parents (2016. augusztus, Téglás)
Téma: A gyermekvállalás és családalapítás a fiatal felnőttek körében
Résztvevők száma: 24 fő (olasz, bolgár, román, magyar)
Célcsoport: 16-25 év
Program hossza: 9 nap
Magyar jelentkezők lehetséges száma: 5 fő
3. In the footsteps of tradition (2016. július 9-17, Berettyóújfalu)
Téma: az európai tradíciók, hagyományok
Résztvevők száma: 35 fő (cseh, bolgár, lengyel, görög, magyar)
Célcsoport: 16-25 év
Program hossza: 9 nap
Magyar jelentkezők lehetséges száma: 6 fő
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ÓVODAI HÍREK
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. E világban ne csak benne legyünk, otthon is érezzük magunkat.
Szülõföldünkön, hazánkban, s ne szakadjunk el annak múltjától, mert megszûnik nemzet lenni a nép,
Amelyik nem vállalja ezt az örökséget…”
/ Tamási Áron /

Az elmúlt években a mindennapi nevelőmunkában egyre inkább előtérbe került és hangsúlyozottabbá vált az identitás
keresés. A hazához kötődő szálak erősítése, népünk ünneplő szokásainak és hagyományainak megismerése, és
megismertetése tükrében adtuk be pályázatunkat a Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzeti
hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programra, melynek címe: Ápolni, megőrizni, átadni tarts velünk!
A támogató döntése alapján 1.900.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Bárczay Anna Városi Óvoda.
A pályázatban vállalt fő tevékenység: A népi kultúra ápolása, András naptól - téltemetésig.
Főbb programjaink: Vár téged a Mikulás - ház, Luca széke, Luca búza Betlehemes játék, Mézeskalács sütés,
Közös karácsonyfa díszítés, Három-király járás, Fűben - fában orvosság, ismerkedés a gyógynövényekkel.
Nyíregyházi Vadaspark - medve kibújásának megfigyelése, Múzeumlátogatás, Jelmez és busó- álarc készítés.
Szeredás együttes közreműködésével farsangi mulatság, kiszebáb készítés, égetés, hangos téltemető felvonulás.
E programok megvalósításán kívül tárgyi eszközök megvásárlására is volt lehetőségünk:
Hangtechnikai erősítő berendezés, hangfalak, hordozható varrógép, textíliák, dekorációs kellékek.
Programjainkkal azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek érezzék meg, hogy a világnak, amelybe beleszülettek, múltja és
jövője van. Az életben legfontosabb a szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás.
Bacskóné Csobán Mónika, Gránicz Lajosné, Urbin Mihályné
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A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Olvasd el és add tovább! címmel ismét útjára indította
olvasás népszerűsítő programját. Nincs más dolga, csak
elolvasni egy vagy akár több könyvet, amit a könyvtár által
kijelölt állomáshelyeken 2016.03.07-től talál. A könyvet
nyugodtan vigye haza, olvassa el, majd a kötetbe ragasztott
adatlapon tüntesse fel nevét, elérhetőségét, majd adja
tovább egy rokonnak, barátnak, kedves ismerősnek.
Állomáshelyek:
100-as kereskedés- Rezes Csaba
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Fortuna Lottózó és Dohánybolt
Gyógyszertár
Görög Katolikus templom
Általános Iskola alsó tagozat
Általános Iskola felső tagozat
Orvosi rendelő
Baromfibolt- Szilágyi Márta
Bárczay Anna Városi Óvoda
Gonda Zoltán Galéria
Helytörténeti Kiállítóterem
Szociális Gondozási Központ
Posta
Református templom
Római Katolikus templom
Reál Élelmiszerbolt
Városháza
Városháza buszmegálló
Városi Könyvtár
Városi Rendezvényterem
Vasútállomás
Védőnői Szolgálat
A könyv 2016. április 04-ig vándorol kézről kézre, viszont
ezen a napon várjuk vissza a könyvtárunkba, hogy
regisztrálhassuk addigi olvasóit, akik mindannyian egy
nyereménysorsoláson vesznek majd részt.

Jubileumi városnap
2016. május 1. Téglás
Idén ünnepeljük városunk önállóvá válásának
25. évfordulóját. Ez alkalomból még a korábbiaknál is
mozgalmasabb városnapra hívjuk Önöket.
A programban kicsik és nagyok egyaránt
Megtalálják majd a kedvükre valót.
A hagyományos programelemek mellett újdonságként
meghirdetjük a Téglás legerősebb embere versenyt, de
lesz Trapp-party ismét, úgyhogy
máris lehet kezdeni a felkészülést!
Május 1-je a felvonulások napja, a Tégláson
hagyományosan megjelenõ veterán autókat,
Motorokat reményeink szerint kiegészítjük
egy veterán busszal is.
A május 1-jei elmaradhatatlan sör és virsli mellé a
desszert palacsinta lesz, feltéve, ha lesz elég nevező a
palacsintasütő-versenyre!
Lesz még Trial-show (azaz akrobatikus kerékpár
bemutató), DFDC és Lesz Dance, és számtalan színes
színpadi produkció, helyi fellépők közreműködésével.
S mit kínálunk még?
Jó zenéket, hisz a gyerekeket Tompeti és Barátai
szórakoztatják majd, velünk lesz a Slack, az este
sztárvendége pedig a Bikini Zenekar lesz!
A jó programokról gondoskodunk, a jó hangulatot pedig
kérjük, hogy Önök hozzák magukkal!
Téglás Város Önkormányzata
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„TOBORZÓ ORSZÁGFUTÁS 2016”
Hajdú-Bihar megyei szakasza
2016. április 20-21.
FIGYELEM!

Falugazdász ügyfélfogadás
Takács Erzsébet: 70/489-3857
Ügyfélfogadási rend:
Kedd: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Ügyfélfogadás helyszíne: 4243 Téglás, Liget u. 1.
A hét többi napján a Hajdúhadházi Kormányablak épületében
várják a téglási ügyfeleket is
(Előzetes telefonos egyeztetés ajánlott)

Téglás Város Önkormányzatának
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
A szervezet székhelye, címe:
4243 Téglás, Liget u. 1.
Telefon: 06 (52) 583-086
Fax: (52) 583-074
E-mail: csaladsegito@teglas.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfõ 8.00-16.00
Kedd nincs
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek nincs
Ügyintézők
Imréné Molnár Tímea
családgondozó
Kenyeres Gabriella
családgondozó
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A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a katonai hivatás, a
sport és az egészséges életmód népszerűsítésére a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság a fővárost és valamennyi megyét
érintő 2016 km-es váltófutást rendez.
A „Toborzó Országfutás 2016” április 13-án
indul Budapestről és a váltófutás tagjai - 207
település érintésével - május 20-án érkeznek
vissza a fővárosba. Az eseménysorozat
lehetőséget kínál arra, hogy nemzeti összetartozásunk jeléül, az érintett települések
lakosságával közösen tisztelegjünk elesett
hőseink, és az olimpiai évre tekintettel, a
játékokon résztvevő Magyar Olimpiai Csapat
elõtt. Ennek jegyében, a váltófutás keretében,
„mozgósítási erőpróbát” hirdetünk meg az
érintett településeken. Várjuk a lakosságot,
hogy csatlakozzanak a katonákhoz és
fussanak együtt velük az érkezési helytől a
település végét jelző tábláig, elősegítve ezzel
a megfogalmazott eszmék népszerűsítését.
A váltófutás tervezett útvonala és Téglást
érintő várható időbeosztása:
2016. április 20-án
11.50 Tervezett érkezés Téglásra
(Kossuth Lajos utca 61.),
12.15 Tervezett érkezés Hajdúhadházra
(Bocskai tér 1.),
13.00 Tervezett érkezés Bocskaikertbe
(Poroszlay utca 20.),
14.45 Debrecenben csatlakozás a
Nagyerdei Stadion előtt a ködszínháznál,
15.30 Érkezés Debrecenbe a
Kossuth térre
A rendezvénnyel kapcsolatban bővebb
információ kérhető Tóth Imre századostól
(tel.: 06-30/627-1735)

SPORTHÍREK
TÁNCOS SIKEREK
A LESZ DANCE Tánc- és Sport Egyesület téglási
csoportjai, táncosai 2016. március 13-án a Magyar
TáncSport Szakszövetség által megrendezett
Kelet-Magyarországi Területi Bajnokságán vettek részt
Nyíradonyban, ahol páros latin táncban Szatmári Lóránd
és Kiss Bernadett 4. helyen végzett, formációban két 3. és
egy 5. hellyel büszkélkedhetnek a lányok. A formáció
tagjai: Zámbó Petra, Zdroba Anna, Bodnár Alexa,
Póka Viktória, Boros Hanna, Kiss Dorina, Szabó Nóra,
Berényi Fruzsina, Boros Fanni, Kiss Bernadett,
Rezes Dorka, Nagy Enikő, Ofra Dominika, Nagy Györgyi.
Felkészítőjük Tóth Alíz.
Ezúton is gratulálunk a csapatnak az eredmé-nyeikhez és
további sok sikert kívánunk nekik!

Súlyemelő hírek
2015-ben a Hajdú-Bihar megyei Súlyemelõ Szövetség megválasztotta az
év sportolóit.
A téglásiak még mindig legyőzhetetlenek a megyében. A téglási csapat
kiharcolta helyét a kiemelt egyesület Magyar súlyemelő Szövetség
ranglistáján. A téglási súlyemelõk 18 éve veretlenül nyerték meg a
Hajdú-Bihari bajnokságot.
Az év csapata:
Téglás HAJDU Ipari VSE
Az év edzője:
Nagy László Téglás HAJDU Ipari VSE
Az év utánpótlás edzője:
Földi József Biharnagybajom
Az év felnőtt versenyzője:
Törő András Téglás HAJDU Ipari VSE
Az év bírója:
Szabó Mihály Téglás HAJDU Ipari VSE
Ládi Imre Hajdúszoboszló
Az év ifjúsági versenyzője:
Szabó Béla Téglás HAJDU Ipari VSE
Az év serdülő versenyzője:
Pilka Roland Téglás HAJDU Ipari VSE
Az év női serdülő versenyzője: Tóth Anna Téglás HAJDU Ipari VSE
Az év fiú korosztály versenyzője: Kovács Ábel Téglás HAJDU Ipari VSE

G r a t u l á l u n k !

DIÁKOLIMPIA
2016. március 5-én Móron megrendezett
Országos Terematlétika
Diákolimpia Döntőjén

Tóth Csaba
5.c osztályos tanulónk öt kategóriában dobogós
eredményt ért el!
- 4 x 200 méteres váltófutás 3. hely
- 30 méteres síkfutás 2. hely
- Helyből távolugrás 2. hely
- 1 kg-os medicinlabda dobás előre 1. hely
Így egyéni összetett eredménnyel
a 2. helyen végzett.
A csapatbajnokságban Tóth Csaba és
Ónodi Szabolcs Sándor 5.c osztályos tanulók
az 1. helyen végeztek.
A fiúk testnevelő edzője:
Boros Ferenc
A nagyszerű eredményekhez gratulálunk!
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Minden kedves olvasónknak,
Téglás valamennyi lakosának
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
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