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XXII. Városnapi ünnepség Tégláson
Téglás Város Önkormányzata május 1-jén tartotta Városnapi ünnepségét, melyet a

település önállóvá válásának XXII. évfordulója tiszteletére rendeztek.
Színes, változatos programsorozattal várták az érdeklődőket a nap folyamán a
Városi Sportpályára. Főzési lehetőséget biztosítottunk családok, civil szervezetek,
baráti társaságok részére. Jó volt látni a készülődést a főzésre. Jobbnál jobb illatok
jöttek a sátrak felöl, vidám, baráti beszélgetés és nevetgélés zajlott. A futball
rajongók délelőtt Téglás-Vámospércs gyermek serdülő, délután Téglás-DEAC
felnőtt bajnoki labdarugó mérkőzésen szurkolhattak. A városi óvoda óvodapedagógusai nem győzték az arcfestést és a tetoválást, olyan sok gyerek szeretett volna erre a napra különleges külsőt
kapni. A kreatív műhelyben kézműves ajándékokat készíthettek meglepetésül kicsik és nagyok anyák napjára.
A Mikrotérségi Családsegítő Szolgálat játszóházzal, különböző vetélkedőkkel és tombolával várta a
gyerekeket. Dobrosi Zoltán debreceni bűvész és fia egyedülálló élő galamb show-val, színpompás virágillúzióval, élő nyuszikkal, látványos bűvész trükkökkel, lufi fúvó versennyel szórakoztatta a gyerekeket. Arra is
lehetőséget adott, hogy a gyerekek maguk is részt vegyenek a különböző produkciókban. A nap folyamán a
gyerekek térítésmentesen vehették igénybe a körhintát. Délután a Városi Ünnepség nagyon sok városlakót
vonzott. Czibere Béla polgármester úr ünnepi beszédében kijelentette: „… hogy Téglás napjainkra az elmúlt
két évtized alatt egy fejlett, élhető kisváros lett. Ehhez azonban, hogy valóban várossá váljunk szükség volt a
téglási emberek tehetségére, szorgalmára és kitartására. Az elmúlt 22 év nem hosszú idő, mégis rengeteg
változás történt a két évtized alatt a településen. Önökkel együtt részese voltam ezeknek a változásoknak,
először önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként, majd 5. éve polgármesterként. E 22 év alatt sok
minden történt. Kiépült szinte a teljes infrastruktúra – gáz, villany, csatorna- hálózat. Sok utcában megépült az
aszfaltozott utca burkolat, épültek járdák, kerékpárutak. Építettünk tornacsarnokot, iskolát, óvodát. Felújítottuk
valamennyi önkormányzati intézményünket és az egészségházat is. A település egész hosszán megújult az

Alkotmány és Kossuth utca. Átépült a városközpont. Teljes egészében felújítottuk a sportpályát. Az elmúlt év
végén átadtuk a Bowling- pályát. Továbbra is készülünk a városközpont rehabilitációs átépítésére. Ezt a célt
szolgálja, hogy megvásároltuk a területen lévő nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok egy részét és jelenleg
is vannak folyamatban szerződéskötéseink. 2013-ban csak a 10 ezer főnél nagyobb létszámú települések és
járási székhelyek részére van lehetőség pályázni, de készülünk arra, hogy 2014-ben már a kisebb városok is
pályázhatnak.”
Megköszönte a lakosoknak a lokálpatrióta hozzáállást és azt, hogy magukénak érzik a települést.
A Képviselő-testület április 24-ei ülésén kitüntetéseket adományozott azoknak a személyeknek az elismerésére,
akik sokat tesznek és tettek a város fejlődéséért az itt élő embereként. Vatai Imréné címzetes főjegyző méltatta
a kitüntetetteket és Czibere Béla polgármester adta át az elismeréseket.
Kása Sándorné önkormányzati képviselő, nyugalmazott iskolaigazgató Díszpolgár - elismerő címet kapott.
Téglásért Díszoklevél elismerést vett át Dávidné Veres Eleonóra,
Dr. Kecskés Lajosné, Kovács Sándorné az általános iskola magyar
munkaközösségének tagjai, valamint Szabó Sándorné óvodapedagógus. Egészségügyi Ellátásért Díjban részesült Kis Lászlóné körzeti
szakápolónő, Szociális ellátásért díjat vett át Oláh Sándorné szociális
gondozónő. Az ünnepi műsorban az Anyák napja alkalmából a
városi óvoda Cica csoportja köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.
Az Ezüst-Alkony Népdalkör téglási szerelmes dalcsokrával nagy sikert aratott. A Téglási Mazsorett Csoport és
a Debreceni Lesz Dance Tánc és Sportegyesület modern és show táncokkal szórakoztatta a közönséget.
A Debreceni Maróti György Néptánc-együttes műsora és táncháza sok-sok érdeklődőt vonzott.
A téglási fiatalok nagy örömére Király Viktor a 2008-as „Év Hangja” volt a vendégünk. A szabadtéri bálban a
zenét a megújult Slack-zenekar szolgáltatta és különleges élményt jelentett a tűzijáték is.
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TANULMÁNY A NŐKRŐL

2013. Május 1-én díjazottak

Második alkalommal is
teltház előtt léptek fel a
T églá si
Kö n yv tár
Felnőtt Amatőr Színjátszói a Városi Mozi
színpadán 2013. április
28-án. Gyárfás Miklós
"Tanulmány a nőkről"
c. musicalének feldolgozásával a társulat új oldaláról mutatkozott be : a zene és a tánc varázslatos világába kalauzolta el
a nézőket. Az immár 6. éve működő csapattól igazi örömjátékot, valódi színházat, önfeledt szórakoztatást láthattunk. A
színvonalas előadást a hálás közönség vastapssal jutalmazta.

Degenfeld-kastély rajongók figyelem!

Szereposztás
ÍRÓ
Szanics Bence
DR. KÉPES VERA
Daróci Judit
EGRI PÉTER
Szabó Csaba
EGRI PÉTERNÉ ZSUZSA
Patai Dóra
BALOGH SÁNDOR
ifj. Sáreczki Gyula
BALOGH SÁNDORNÉ ÉVA
Szabó Henrietta
GEGUCZ BÁLINT
Számadó Zoltán
GEGUCZ BÁLINTNÉ JOLÁN
Pór Ilona
RENDŐR
Nagy Zoltán
BOROSNYAINÉ
Bakó Boglárka
BÍRÓ
Ferenczi István
Táncosok: Bakó Boglárka, Sáreczki Fruzsina, Tálas Zita, Nagy Zoltán,
Szanics Levente, Ferenczi István
Dekoráció: Papp Károly
Technikus: Hegedüs Gábor
Koregráfus: ifj. SÁRECZKI GYULA
Rendező: HORVÁTH JUDIT

NYERTES PÁLYÁZAT ALAPJÁN MEGÚJUL A DEGENFELD-KASTÉLY EGY RÉSZE. A 2002-ben a Hydroexport-Keviép Kft.
tulajdonába került kastély műemlék védettség alatt áll, az épületen jelentősebb felújítás 1965-ben történt- azóta csak a legszükségesebb
állagmegóvási feladatokat végezték el.
Az elmúlt években számos terv készült a kastély felújítására, átalakítására, sajnos eddig egyik sem valósulhatott meg pályázati lehetőség
hiánya miatt. A tavalyi évben kerestek meg minket a tulajdonosok, és arról számoltak be,
hogy lehetőség van pályázati támogatásra, melyből első lépésként a földszinti részt
szeretnék felújítani, és rendezvények lebonyolítására alkalmassá tenni.
A 370, 5 MILLIÓ FT ÖSSZEGŰ BERUHÁZÁSBÓL a földszint és a belső udvar felújításával létrejön egy komplex rendezvényközpont. A Hydroexport –Keviép Kft hozzájárulásával és felhatalmazásával folyamatosan tájékoztathatjuk Önöket a projekt helyzetéről a
Facebook oldalamon és városunk honlapján.
Íme egy kép a látványtervből, melyet szintén a tulajdonostól kaptunk, így képzelik a
jövőben a teljes felújítást, természetesen ehhez további pályázati források szükségesek
További részletek és látványtervek hamarosan a www.teglas.hu honlapon olvashatnak.

Műfüves pálya építését tervezzük…

Majális

A Magyar Labdarúgó Szövetség március közepén pályázatot hirdetett az Országos Pályaépítési
Program IV. ütemére, melyre Önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be. Az elnyerhető
33.464.500 Ft –ból- önerő mértéke 10.39. 350 Ft - egy 20x40 m nagyságú műfüves labdarúgópálya építését tervezzük. Az új pálya megépítésével gördülékenyebbé válnának a labdarúgó szakosztály edzései, mérkőzései. Az iskola mindennapos testnevelés óráinak is remek helyszínt biztosítana, emellett számos sportesemény rendezésére nyílna lehetőségünk. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy pályázatunk sikerességéhez 5.300.000 Ft támogatással járul hozzá. Köszönjük! A pályázat elbírálása folyamatban van, a döntésre legkésőbb 2013. május 31-ig várnunk kell.

A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is részt vettek a
téglási városnapon és majálison május 1-én. A Biztos Kezdet Klub kicsinyeknek való
játszóházát már kora délelőtt birtokba vették a gyerekek, akik önfeledten játszottak a
sátorba kihelyezett különböző készségfejlesztő eszközökkel. Volt ott libikóka,
trambulin, csodatölcsér és csúszda is. A nagyobbak sem maradtak szórakozás nélkül.
Őket csocsó, társasjátékok és mini foci várta. Persze legnagyobb sikere ismét a
csocsónak volt. A programok sikeréhez a nyári
időjárás is hozzájárult. Újdonsággal is készültünk.
Ebben az évben tombolát szerveztünk, melynek
nyereményei vonzó játékok, sminkeszközök és
mobiltelefon tokok voltak.
És a sorsoláson mindenki nyert!

Iskolai hírek
Eredményhirdetés Kótajban
A kótaji István Király Általános Iskola rajzpályázatot
hirdetett, melynek témája a húsvéti népszokások
ábrázolása volt. Iskolánként maximum 20 képet
lehetett küldeni. A zsűri korosztályonként díjazta a
legszebb alkotásokat. Iskolánk tanulói nagyon szép
eredményt értek el ezen a pályázaton.
Díjazottak: /korosztályonként/
-Porcellán Dorina (1.o.) I. helyezés
-Drimba Angéla (6.o.) I. helyezés
-Czéh Hanna (8.o.) I. helyezés
-Czéh Lenke (6.o.) III. helyezés
Emléklapot kaptak:
Orosz Rolad (3.o. ),Papp Rebeka Molli (3.o.) Hadházi
Péter (3.o.) Ördög Dávid (4.o.) és Leiter Nóra (4.o.)
Gábor Zsuzsa (7.o), Szabó Klaudia (7.o.) és
Kun Balázs (8.o.).
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2013 március 27-én Kótajban a „Tojásfestés”
Húsvétváró Projekt keretében került sor , melyen Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgatónő és 7
meghívott tanuló vett részt.

Pályázati lehetőség a Sportcsarnokunk felújítására

A belügyminiszter az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól” 8/2013. (III.29.) BM rendelete keretében pályázatot hirdetett „Óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” céllal. Településünk Fényes utcai Sportcsarnokára bizony
ráfér a felújítás, ezért is élünk ezzel a pályázati lehetőséggel. A húszéves épületen csak a legszükségesebb
karbantartási, felújítási munkákat hajtottuk végre eddig, és a 2010 nyarán pusztító vihar sajnos a romló
állapotot csak tetézte. Az elnyerhető összeg közel 19 millió Ft, a támogatás mértéke pedig 90 %. Kedvező
elbírálás esetén a következő felújítási munkákat szeretnék végrehajtani: A nyílászárók teljes cseréje, öltözők
felújítása, kerámia padló és falburkolatok cseréje, a mosdók felújítása. A födémszerkezet hiányos hőszigetelésének pótlását illetve cseréjét szeretnék megvalósítani. A tervek szerint a felújítás után több település
kiszolgálására valamint több sportág megrendezésére is alkalmas lesz az épület (pl. gyors tollaslabda)
A 1993-ban épült sportcsarnok felújítási munkáit úgy szeretnék elvégezni, hogy az építészeti és kommunikációs akadálymentesítés se maradjon ki, sőt olyan fejlesztés megvalósítását tervezzük, melyek a fogyatékkal
élők sportolási lehetőségeit bővíti. A pályázat elbírálása folyamatban van, döntés 2013. július 1-ig várható.

VÁROSI HÍREK
Sport hírek

Következő mérkőzések:
2013. május 12. 14:00
2013. május 18. 11:00
2013. június 1. 14:00

Súlyemelés
Magyarország 2013-évi Egyetemi és főiskolás Országos
Bajnokságot rendeztek Budapesten a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen április 27-én, a férfiaknál és a nőknél
7 súlycsoportban. Az ország 17 egyetemének főiskolásai vettek
részt. Hajdú-Bihar megyét Téglás Hajdu Ipari VSE súlyemelői
képviselték: Antal Sándor Nyíregyházi Főiskola és Veres
Barnabás Debreceni Egyetem. Edzőjük Nagy László
69 kg Antal Sándor 2. helyen végzett junior versenyző létére felnőttek között.
77 kg Veres Barnabás 3. helyen végzett csak testsúllyal szorult le a második helyről.

Kézilabda
Felnőtt női kézilabda bajnokság eredményei:
2013. április 7. 15:00
HRSE - Téglás VSE

12-17

2013. április 14. 13:00

Téglás VSE - MSE

19-24

2013. április 21. 11:00

Amatőr Női KSE Hajdúszoboszlói - Téglás VSE

21-18

2013. április 28. 11:00

Nádudvar Akarat Sportkör - Téglás VSE

22-20

2013. május 4. 14:00

Téglás VSE - Komádi SE

24-15

Téglás VSE - Létavértes SC 97 SE
Téglás VSE - Női Kézilabda Klub Balmazújváros
Téglás VSE - Kézilabda Egyesület Püspökladány

Kézilabda Utánpótlás Torna
2013.05.04-én került megrendezésre az I. Téglási Tavasz Kupa a téglási sportcsarnokban, ahol az U11-es
és U13-as korosztályok ifjú sportolói mérkőztek meg. A tornára egy debreceni és egy balmazújvárosi
csapat kapott meghívást. Izgalmas meccseket nézhettek meg a kilátogatók, mindkét korosztályban 3-3
mérkőzéssel. Az utánpótlás tanítványaink nagy fejlődésen mentek át az elmúlt időszakban, és ez a torna
is pozitív hatással volt rájuk és nagyon élvezték a megmérettetéseket.
Végül a debreceni ADKK csapata
végzett az 1. helyen mindkét korosztályban. Második lett U 11-es
és U13-as korosztályban is a
balmazújvárosi Kalmár DSE és 3.
helyen a Téglás VSE csapatai
végeztek.
Gratulálunk a gyerekeknek és
további sok sikert kívánunk!

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

Sport hírek
Íjászat
Az idén megalakult iskolai íjászcsapat első ízben vett
részt Muhiban egy történelmi íjászversenyen április
30-án. A téglási íjászcsoportot képviselő diákok remekül helyt álltak, az eddig eltelt edzésidőhöz képest
jó eredményekkel zártak. A saját kategóriájában Sigér
Tímea 1 helyezést, Szilágyi Imola Juhász Fanni, és
Moldován Alex 4. helyezést értek el. A verseny jó
hangulatú és tanulságos volt.
Reméljük a nyár folyamán elkövetkező versenyek egyre eredményesebbek lesznek és a gyerekek sokat
tanulhatnak majd honfoglalás kori őseink életéről, viseletéről, életmódjáról. A következő versenyek
időpontjait és eredményeit megnézhetik a keletigyepu.hu honlapon.

Segélyek pótkifizetése 2013.05.15-én (szerda) 13.00-14.30-ig
Ortopéd szakrendelés
2013. május 06-tól minden hónap első Hétfőjén térítés mentes ortopéd szakorvosi rendelést nyújt:
Dr Apáti András főorvos (gyógyászati segédeszközök és gyógycipők felírása, kiváltása a helyszínen)
Helye: Orvosi rendelő Téglás
Érdeklődés és időpont egyeztetés: Idősek Klubja Téglás 384-318
Riczu Mihályné

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „
Tavaszi lomtalanítási akció” Tégláson 2013. május 11.-én, szombaton
történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. járművei a lomnak minősülő
hulladékot. Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat,
berendezési tárgyakat valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális
hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot
tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki
az elszállítani kívánt hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft
Tisztelt Gazdálkodók!
Felhívom figyelmüket, hogy megkezdődött a területalapú támogatások (egységes kérelem)
beadása. Az elektronikus kérelembeadásra 2013-ban is május 15-ig van lehetőség szankciómentesen. A beadott kérelmek május 31-ig módosíthatók, ezért nem jelent problémát, ha mégsem az a
növény kerül elvetésre, amelyet az egységes kérelemben megjelölnek, van lehetőség a pontosításra.
Kérem Önöket, hogy időpont-egyeztetés céljából minél hamarabb keressenek meg a falugazdász
irodában, vagy munkaidőben a 70/436-28-30-as telefonszámon.
Ügyfélfogadás:
Hajdúhadház (Dr. Földi János u. 4., volt rendőrség épülete):
Hétfő: 8.00 – 16.00 Szerda: 8.00 – 16.00
Téglás (Kossuth u. 61., Polgármesteri Hivatal, udvari épület):
Kedd: 8.00 – 16.00 Péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtök: időpont egyeztetés alapján
Percze István Falugazdász

Lakás bérbeadás

Ilyen még nem volt: Bérmálás a téglási római katolikus templomban

Római Katolikus Egyház téglási Templom melletti
szolgálati lakását bérbe adja határozatlan időre.
Három szobás, összkomfortos, gázfűtéses, előkerttel,
melléképülettel rendelkezik.

Egyházunk liturgikus rendje szerint a Szentlélek kiáradását pünkösdkor ünnepeljük, de a Hit
évében a téglási hívek már május ötödikén megtapasztalhatták a harmadik isteni személy
jelenlétét. Az idei templombúcsú abban volt különleges, hogy az elmúlt évek ünneplésétől
eltérően, nem csupán templomunk védőszentjét köszönthettük, de a templom történetében
először a bérmálás szentségének kiszolgáltatására is sor került. Az ünnepi szentmisén Felföldi László püspöki helynök atya buzdított Munkás Szent József tiszteletére, majd a bérmálás
szentségében részesített tizenegyünket: 4 felnőttet és 7 gyereket. Keresztelésünkkor megkaptuk már a kegyelmi élet “csíráját”, részesedtünk a Szentháromság életében. Most, a bérmáláskor megerősödtünk abban, ami a keresztségben elkezdődött. Mi vállaljuk azt, amit a keresztségben szüleink vállaltak helyettünk: a krisztusi életet és küldetést. Odaadásunkra válaszul a
Szentlélek új módon tölt el bennünket és megerősít, hogy képesek legyünk a nagykorú
keresztény életre: tanúságot tenni szavainkkal és tetteinkkel a feltámadt Krisztusról, az Egyházban és a társadalomban. Az első századokban
felnőttek bérmálkozhattak, később kisgyermekek is részesülhettek ebben a szentségben. Napjainkban tizenéves kortól beszélhetünk Krisztus mellett
dönteni képes, személyes érettségről, így fiatalok és felnőttek részesülhetnek a keresztény nagykorúság e szentségében. A példabeszédbeli
szőlősgazda ki akarta vágatni a terméketlen fügefát, de mi a Szentlélek által megerősödve, bátran fogunk életünkkel tanúskodni Jézusba vetett
hitünkről, így teremve maradandó gyümölcsöt. Hármunk számára a szentségi Jézussal való első találkozás mélyítette az ünnepet. Reméljük, hogy
tanúságtételünket látva egyre többen lesznek Tégláson, akik szintén Istennek adott életet akarnak élni.

egy ifjú megbérmált

Azonnali beköltözéssel 40 000 Ft/ hónap
Érdeklődni Czégény Istvánnénál 06-30-465-3055
Juhász Imre plébános

Redőny- Reluxa
műanyag és alumínium, motoros kivitelben is
szalagfüggöny, harmonikaajtó, napellenzők,
roletták, szúnyoghálók, műa. párkányok
készítése, forgalmazása, szerelése
Az ajánlat és a kiszállítás ingyenes a megye egész területén
Minőségi munka garanciával

Urgyán Csaba
Tel: 06-30-938-9774 06-20-975-1938
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Ahol az elegancia lakik

Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik: havonta
Lapzárta: kedd 12 óra
Megjelenik: minden hónap első
hétvégéjén 2300 példányban,
Téglás város területén.

Téglás, Kossuth u.50.
Tel.: 06-30/958-4748
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás
hegesztő képesítéssel rendelkező munkavállalókat keres
H E G E S Z T Ő munkakörbe, azonnali munkakezdéssel.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés: személyesen, a cég telephelyén, Tégláson
(humánpolitika). Tel.: 52/582-804.

Kézilabda edzőtábor Gyulaházán 2013.05.17-20.
Még mindig várjuk a jelentkezéseket a kézilabda táborba, melyet 2013.05.17-20
-ig szervezünk Gyulaházára.
Utazás: autóbusszal
Étkezés: naponta 3-szor
Szolgáltatások: uszoda, tekepálya, sportcsarnok várja a gyerekeket.
A tábor ideje alatt edzéseken, vetélkedőkön, játékokon vesznek részt a gyerekek.
Tábor díja: 3000 Ft/fő
Jelentkezni: személyesen Karsai Katalin szakosztályvezetőnél lehet a jelentkezési lapok kitöltésével és a tábor díjának megfizetésével egyidejűleg.
További Információ: 20/583-6464

FOCITÁBOR 2013. Július 1-6. és Július 8-13.
Érdeklődj Szabó Imre edzőnél személyesen, vagy telefonon: 06-70/778-2712 és 06-20/358-5808
Keresd fel honlapunkat, ahol minden információt, megtalálsz a Focitáborról! www.teglasvse.hu

