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Polgármesteri tájékoztató
Néhány nap és itt a karácsony, a szilveszter.
Önkormányzatunk is igyekszik közösségi
rendezvények szervezésével széppé tenni az
ünnepi várakozást. December 7-én Karácsonyváró teadélutánra hívtuk az érdeklődőket a Városi Moziba. A Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ dolgozói forró teával és szaloncukorral
várták a rendezvényre érkezőket, akik nagyon sokan voltak.
Adventi köszöntőmben elmondtam, hogy az Ádventi várakozás
a legszebb a karácsonyi ünnep előtt. Ilyenkor, akarvaakaratlanul is díszbe öltöztetjük a lelkünket és felkészülünk a
pillanatra. Sok mindent várunk. Várjuk, hogy mit hoz a holnap, a jövő, az élet. Aggodalmaink jogosak, hisz a kilátások
nem kecsegtetőek. De hiszem, hogy ahol béke és szeretet van
ott lehet családot és közösséget teremteni.
Szép pillanata volt a programnak a jubiláló
véradók köszöntése a Magyar Vöröskereszt
Hajdú-Bihar Megyei területi Szervezete által. Megható perceket szereztek a Bárczay
Anna Városi Óvoda Csibe csoportjának
óvodásai karácsonyi műsorukkal.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A POLGÁRMESTERI HIVATAL és az
zeneművészeti tagozatos tanulói szép
OKMÁNYIRODA tájékoztatja a lakosságot, hogy
műsort adtak elő. Az általános iskola
az év végi ünnepnapokra tekintettel nyitvatartása
alsó tagozatos tanulói Károlyi Emi:
és ügyfélfogadása az alábbiak szerint változik:
Fenyőünnep című mesejelenetét mutat2012. DECEMBER 24- 2013. JANUÁR 1-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ
ták be, szép díszletek között, szép
OKMÁNYIRODA ZÁRVA LESZ
jelmezekben. A műsor végén az újfehértói Tükörcserepek
Amatőr Színtársulatának tagjai egy vidám kabaré jelkenettel
”ÜGYELETET” AZ OKMÁNYIRODÁBAN
nevettettek meg bennünket.
BIZTOSÍTUNK 2012. DECEMBER 27- ÉN
December 14-én az iskola sportcsarnokába várjuk a gyerekeket
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CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
Ezüstcsengő rendezvényünkre. A Bárczay Anna Városi Óvoda
SÜRGŐS ÜGYEKBEN
Ovi-Cukival, karácsonyi barkácsolással, szórakoztató
ügyességi játékokkal, szívküldi kívánságműsorral várja a kicsi2013. JANUÁR 2-TŐL (SZERDÁTÓL) A
ket-nagyokat. A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
MEGSZOKOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
szervezésében adventi vásárt szervezünk kézműves
SZERINT ÁLLUNK A LAKOSSÁG
RENDELKEZÉSÉRE.
termékekből.
Kedves Téglási Lakosok!
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
Kívánok mindenkinek reményteljes várakozást!
Gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden téglási
Szép, áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
lakosnak:
boldog új évet kívánok Téglás Város valamennyi lakosának.
Czibere Béla polgármester és Vatai Imréné

Czibere Béla polgármester

címzetes főjegyző, továbbá a hivatal valamennyi
dolgozója

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Téglás Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt 2012. december 19-én 14,30 órára a
Téglási Sportpályán kialakított (a régi súlyemelő terem helyén)

Bowling pálya ünnepélyes átadására.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének közösségi célú fejlesztés keretében
benyújtott 27.042 e Ft pályázati támogatásból, valamint 37.830 e Ft saját forrás biztosításával
került sor a beruházására.
Czibere Béla polgármester
Vatai Imréné címzetes főjegyző
Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ tájékoztatása
Időjárás előrejelzés Hajdú-Bihar megye térségére 2012. 12.11-től 12.16-ig
A figyelmeztető előrejelzést a szerdára várható kisebb havazással párosuló, helyenként viharos
szél miatt esetlegesen kialakuló hófúvás indokolja.
A Kárpát-medencétől délre, délkeletre mediterrán ciklon örvénylik, mely mozgása során északra
vonul, és súrolva bár, de érinti a térséget is. A csapadékzóna kedd este, éjjel érkezik, szerdán
megismétlődő, de többnyire csak gyenge havazás várható. 4-10 cm friss hó valószínű szerda
estig, a megye keleti részén várható a nagyobb mennyiség. Csütörtökre átmenetileg megszűnik a
csapadék. Kedd estétől megerősödik (35-50 km/h) az északi szél, mely a frissen lehullott
porhavat hordani fogja. Csütörtökre mérséklődik a légmozgás
A hőmérséklet csütörtökig végig fagypont alatt marad.
A péntektől egyre enyhébb, de ismét nedves léghullámok érkeznek a magasabb légrétegekben
eleinte hóval, majd havas eső, ónos eső, eső is hullhat.

Testületi ülés
Téglás város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. november 27-én tartotta soron következő ülését.
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták a
polgármesteri tájékoztatót az elmúlt testületi ülés óta történt intézkedésekről.
Elfogadásra került a Városi Önkormányzat 2012. I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló. A könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az ezévi költségvetés komoly feladatot jelentett a testület és a végrehajtók
számára. Év végégig a szigorú gazdálkodást tovább kell
vinni és elérhető, hogy az önkormányzat ezt az évet
működési hiány nélkül zárja.
Elkészült a Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciója, mely elfogadásra került. Prioritásként tűzte
ki a testület, hogy mindent el kell követni a város és az
intézmények működőképességének folyamatos biztosítására, tovább kell folytatni a takarékosságot, a pályázati
lehetőségeket maximálisan ki kell használni. A költségvetés tervezésekor a rendelet működési hiányt nem
tartalmazhat.
Módosította a Képviselő-testület a helyi adókról szóló
rendeletét. A továbbiakban azok a 70. életévüket betöltött
lakosok mentesülnek a magánszemélyek kommunális
adójának fizetési kötelezettsége alól, akik az adóévet
megelőző év december 31-ig betöltötték 70. életévüket.
Jóváhagyta a Képviselő-testület az Önkormányzat

2012. november 21.-én a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény vendégeként
Cséke Zsolt geográfus, rendező-operatőr mesélt izgalmas utazásairól, kalandos élményeiről. A téglási származású utazó könyv- ill. filmbemutatóval egybekötött előadásában a gyökerektől, a személyes
élményektől indulva, a filmezés 1995-től kezdődő
pillanatán át, a más kultúrákat, földrészeket megismerni
akaró jelenig bepillantást engedett egy tartalmas élet
„kulisszái” mögé. Majd’ 20 éves pályafutása során Cséke
Zsolt számos filmfesztiváli díjjal, elismeréssel büszkélkedhet, alkotásait olyan csatornák mutatták be, mint a
Magyar Televízió, a Duna TV., vagy a Spektrum. Az utazó a közönségtalálkozó zárásaként bemutatta és dedikálta „Benyovszky Móric és a malgasok földje” című könyvét.
A kötet, valamint a rendező-operatőr filmjei megvásárolhatóak a Városi Könyvtárban,
valamint a 2012. dec. 14.-én (péntek) du. megrendezésre kerülő „Ezüstcsengő” karácsonyi vásár standján.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Németi Katalin intézményvezető és munkatársai

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új évet kíván a
Com 2 Bt. minden munkatársa

2013. évi belső ellenőrzési tervét.
Megtárgyalták a képviselők a Bárczay Anna Városi
Óvoda és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási
Esélyegyenlőségi Tervének beszámolóját a 2011/2012-es
tanévről és azokat jóváhagyták.
Elfogadta a testület a Település Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 2007-2012. évi megvalósulásának értékelését. Sajnálattal állapították meg, hogy az
elmúlt években folyamatosan emelkedett a hátrányos
helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a
veszélyeztetett gyerekek száma. Az Önkormányzat és az
intézmények mindent elkövettek a gyerekek hátrányos
helyzetéből adódó különbségek kiküszöbölésére.
Elfogadásra került az Önkormányzat Közoktatási
Minőségirányítási Programjának értékelése 2007-2012.
évekről. A testület megállapította, hogy a Városi
Önkormányzat az elmúlt 5 évben lehetőségeihez mérten
mindent megtett két közoktatási intézménye személyi,
tárgyi feltételeinek biztosítására. Az állami normatíván
felül saját forrásból egészítette ki az intézmények költségvetését és minden pályázati forrást kihasznált.
A Képviselő-testület elfogadta Téglás Város Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Tervének értékelését és
annak megvalósulását 2007-2012. években. Büszkék
vagyunk arra, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelő
tárgyi és személyi feltételekkel ellátott közoktatási
intézményekben tanulhatnak a téglási gyerekek.

Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a
hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2012. december 17-18-19-20-21-én
éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése
érdekében értesítik a lakosságot, hogy a fenti időpontban a lőtér
területén (08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik a lakosságot, hogy a riasztó rendszer biztonságos
működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan
feszültség alá van helyezve.
TÁJÉKOZTATÓ
Tanulni vágyók részére nyelvi és informatikai képzéssel kapcsolatban. A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat sok
szeretettel várja a téglási lakosokat képzési tájékoztatóra. A SZTÁV
Felnőttképző Zrt. 2012. december hó 17. napján (hétfő) 10 órakor a
Rendezvényteremben (volt Véndiófa étterem) tájékoztatót tart a
TÁMOP 2.1.2 program finanszírozásában induló nyelvi és
informatikai képzéseivel kapcsolatban.
A képzés költsége a programban részt vevők számára kb 4.500-Ft.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2012. december 242013. január 1. között a könyvtár zárva tart.
Nyitás 2013. január 2-án.

VÁROSI HÍREK
Ünnepi készülődés az óvodában
Az év utolsó hónapját, a decembert minden kisgyerek örömmel és izgalommal
várja. Az ünnepre való ráhangolódással, várakozással és készülődéssel teli hónap
ez. Óvodánkban is elkezdtük már a készülődést.
December 6.-án ellátogatott hozzánk a Télapó. Minden kis óvodás már nagyon
várta. Izgatottan figyeltek és csendben játszottak, hogy meghallják a csengő
hangját, ami azt jelzi, hogy már a közelben jár és bármely pillanatban, ott állhat
az ajtóban. A nagyobbak bátran és büszkén mentek oda hozzá és vették át a
csomagot. Aki elég erősnek érezte magát, segíthetett a botját is fogni a Mikulásnak, amíg széjjelosztotta a csomagokat. Rajzpályázatot hirdettünk a gyerekeknek
„Karácsony” címmel. Sok szép rajz érkezett. A zsűrinek igen nehéz dolga lesz
eldönteni, hogy melyek a legszebb alkotások. Az eredményhirdetésre 2012.
december 14.-én, kerül sor a városi „Ezüstcsengő” rendezvényen. A rajzokat ott
ki is állítjuk és meg lehet tekinteni.
A szülők számára munkadélutánt szerveztünk. A csoportokban, különböző
anyagokból különféle technikákkal, fenyőfa díszeket készítettek az ügyes kezű
szülők. Az „Ezüstcsengő” rendezvényen minden csoportnak lesz egy fenyőfája,
melyre az elkészült díszek fel fognak kerülni.
A feldíszített karácsonyfák visszakerülnek a csoportokba, hogy minden óvodás
gyönyörködhessen benne, és társaikkal együtt megünnepelhessék a szeretet
ünnepét.
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepet és Sikeres Új Esztendőt Kíván a Bárczay
Anna Városi Óvoda kollektívája és óvodásai nevében Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető-helyettes

Kézilabda:
A felnőtt kézilabdacsapatunk a 9. helyen zárta a bajnokság őszi fordulóját. Ebben a félévben már a Hajdú-Bihar megyei bajnokságban
szerepeltek a lányok, melyben rendkívül erős a mezőny. Ez és a 4-5
játékos komoly sérülése is hozzájárult ahhoz, hogy ez az eredmény
alakult ki. Jelenleg a csapat a pihenőidejét tölti, de tavasszal megújult
erővel vágnak neki a felkészülésnek és az újabb megmérettetéseknek.
Az U13-as utánpótlás csapatunknak 2012.12.02-án elkezdődött a
bajnokság, ahol a gyerekek először Debrecenben, Nádudvaron majd
Hajdúnánáson mérik össze tudásukat. Bár a sorsolás alapján sokkal
képzett, régebb óta kézilabdázó kortársaikkal mérkőznek meg, a lányok
nagyon lelkesek, ügyesek és bátran szállnak szembe ellenfeleikkel.
Labdarúgás:
A Téglás VSE felnőtt csapata a 10. helyen várja a tavaszt. A csapat képességeitől messze
elmaradva alulteljesített ebben a fél szezonban. Kevéssel több munkával tavasszal 4-5 helyet
léphetünk előre. Ifjúsági csapatunkból 5-6 játékos tartósan a felnőtt keretben kapott szerepet.
Így, Fábián N. István a fiatalabb gyerekekkel pótolta a csapat létszámát. Ennek ellenére 3. helyen
telelnek és tavasszal remélhetőleg a bajnoki címért szállnak harcba. Serdülő csapatunk az 5. helyen
landolt, ez körülbelül az elvárásoknak megfelel. Tavaszra fegyelemben és a támadójáték hatékonyságában kell javulniuk. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Dufla Domokos 20 gólt lőtt és a kapus Csizmár Kristóf. Gyermek
csapatunk 1. helyen várja a tavaszt Kocsis tanár úr igazi csapattá kovácsolta a kis kamaszokat. Képzési teóriája eredménnyel is
párosult, ami a gyerekek számára a legfontosabb. Legjobbak voltak: Sigér Sándor 22 gól, Hadházi Richárd, Nagy
István,Tulipán Márton és Kovács Ákos. Lovas Máté 16. évesen mutatkozott be a felnőtt csapatban.

„A kultúra szolgálatában”
Ezzel a címmel ünnepelte nov. 30-án településünk könyvtára fennállásának 60. évfordulóját . A Téglás
Városi Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, illetve több magánszemély által támogatott rendezvény az eltelt évtizedek örömteli számvetése volt, melynek
során az intézmény töretlenül szolgálta a kultúrát és a város lakosságát.
A vendégeket elsőként köszöntő Czibere Béla polgármester visszatekintésében kiemelte a könyvtáraknak a történelmi kezdetektől való jelentőségét, információ-közvetítő szerepének idomulását modern világunkhoz.
Szilágyi Irén könyvtári szakértő a megyei szakmai munka egykori irányítójaként mesélt az akkori Hálózatszervezési- és Módszertani Osztály
tapasztalatairól, ill. személyes emlékeiről, melyek évtizedekig a téglási könyvtárhoz kötődtek. Az intézmény jelenlegi vezetője, Németi Katalin a megalakulás évétől napjainkig követte nyomon a könyvtár
fejlődését, korszerűsödését, méltatva a két, nyugalmazott igazgatónő becsülettel, emberséggel,
szívvel-lélekkel végzett hivatását. Borsi Imréné Molnár Erzsébetet és Kenézné NagyRózát Czibere Béla
polgármester Téglás valamennyi polgára nevében emlékplakettel köszöntötte. Az est további részében
Szentpéteriné Zeller Edit vezető főtanácsos, mint a kulturális terület helyi szakmai irányítója és a HIM
egykori könyvtárosa osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. Az Ő méltató szavaival nyílt meg a
rendezvény kísérő eseménye is, a könyvtár immár hagyományos fotókiállítása, melynek témája a
születésnaphoz kapcsolódóan az olvasás, a könyv, a könyvtár. Téglás Város Önkormányzata emlékplakettel köszöntötte az intézmény egykori és jelenlegi munkatársait, elismeréssel szólva kultúraközvetítő

szerepükről, elhivatottságukról. Az irodalmi, színházi élmény sem maradhatott el; a könyvtár
„színpadán” az újfehértói Tükörcserepek Színjátszó Egyesület tagjai Karinthy Frigyes: A bűvös szék
című vidám jelenetével szórakoztatták a közönséget. Az est hangulatát marcipántorta és tűzijáték tette
születésnapivá, melynek során a Városi Könyvtár barátai, olvasói, szerettei körében, hosszú évek múltával először, igazi ünnepeltté válhatott.
Az olvasásról, könyvről, könyvtárról szóló kiállításhoz fotókat adományoztak:
Bartha Györgyné
Czibere Béla
Chebliné Kocsis Erzsébet
Gergencsik Sándorné
Iván Jánosné
Kárándi Imréné
Kenézné Nagy Róza
Kévésné Baranyi Ibolya
Kiss Jánosné
Kolopi Józsefné
Lakatos Péterné
Mártonné Báji Gyöngyi
Pappné Erdős Judit
Sáreczki Gyuláné
Sárga Antalné
Tompa Tiborné
Vatai Imréné
Zimán Ferenc
Támogatóink:
Téglás Város Önkormányzata
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Kárándi Imréné
Fejszés Imre
Filep Miklós és neje
Kolopi Józsefné
Iván Jánosné
Szabó László

Hálásan köszönjük! Németi Katalin intézményvezető és munkatársai
INGYENES BEIRATKOZÁS !
A Városi Könyvtár idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból ingyenes beiratkozási
lehetőséget biztosítunk a 2012. évre minden 16. életévét betöltött diáknak
valamint a felnőtt lakosságnak! Ne hagyják ki a lehetőséget! Szeretettel várunk minden olvasót!
(*az ajánlat pártoló tagságra nem vonatkozik)

EGYHÁZI HÍREK
A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI ÜNNEPI ALKALMAINK RENDJE

Ünnepi Szertartási Rend a
Görögkatolikus Templomban
Szenteste, december 24, hétfő 19:00
Szentliturgia, Betlehemes játékkal
Karácsony első napja december 25 kedd 10:30
Szentliturgia Karácsonyi Misztériumjátékkal
Karácsony második napja, december 26 szerda 10:30
Szentliturgia
Karácsony harmadik napja, december 27 csütörtök 10:30
Szentliturgia
Szilveszter, december 31 hétfő, hálaadó Szentliturgia 15:00
Újév, Január 1 kedd, Szentliturgia, 10:30

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Urgyán Antal

A még hátralévő adventi vasárnapokon is (december 16, 23.) az istentisztelet keretében hittanos gyermekeink adnak
rövid műsort - 10 óra
Karácsonyt megelőzően bűnbánati alkalmak - később meghatározandó időpontokban (híradás a templomi hirdetőtáblán)
December 16-án, Advent III. vasárnapján „Betlehembe kéne menni…” címmel 5. alkalommal hívjuk és várjuk
városunk minden Polgárát karácsonyváró műsoros délutánunkra du. 3 órára a Református Templomba
Karácsony este (dec. 24.) 1/2 5 óra (a templomban)
Karácsony I. napja (kedd) de. 10 óra - úrvacsorázással
Karácsony II. napja (szerda) de. 10 óra—ünnepi istentisztelet
Vasárnapi istentisztelet 2012 dec. 30-án de. 10 óra
Óévi hálaadás december 31-én, hétfőn 1/2 5 óra (a templomban)
Újévi könyörgés 2013 január 1-jén, kedden de. 10 óra
Isten legnagyobb ajándékának, az emberi testet öltött Jézus Krisztusnak születését ünnepelve kívánunk áldott és
kegyelemteljes Karácsonyt mindenkinek, és a megváltás fényében várjuk a boldogabb újesztendőt!
„Adjatok hálát az Úrnak, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről
nemzedékre. (Zsoltárok 100, 4-5) Molnár Csilla református lelkész
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