TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2013.33.hét 8.szám

Két ország, egy cél, közös siker!..
... mottóval indult útjára a Magyarország-Románia Határon átnyúló
Együttműködési Program (HURO/1101/122/2.1.1), melynek keretében
megújuló energia-ipari szolgáltató központok kerülnek kialakításra Hajdú-Bihar
illetve Bihor megyében. Téglás Város Önkormányzata, mint vezető partner vesz
részt a projektben, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Gazdasági és Munkaadói
Szövetség, Fugyivásárhely Község Önkormányzata, és az A.D.I. Zona
Metropolitana Oradea oldalán. A pályázat részleteivel és résztvevőivel
ismerkedhettünk meg a 2013. július 16-ai sajtótájékoztatón a Hajdu Hajdúsági Zrt-ben. Az
előadáson Tóth Attila Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatta a megjelenteket a
határmenti kapcsolatokról, a megújuló energiákról és a Megyei Közgyűlés szerepéről a
területfejlesztésben. Ezt követően Czibere Béla Téglás Város polgármestere, Novotni Lajos a Hajdú-Bihar Megyei Gazdasági és Munkaadói Szövetség elnöke, Pop Ioan Fugyivásárhely Község
polgármestere, Lavinia Delcea Nagyváradi Kistérségi Szövetség projektmenedzsere is beszélt a
pályázat fontosságáról, az eddigi eseményekről. Ezt követően a résztvevők a felújítandó épületet is
megnézhették, Bana László a kivitelező Dryvit Profit Bt ügyvezetője segítségével.
Még 2010-2011-ben kezdődtek el az egyeztetések
Biharkeresztessel, Fugyivásárhellyel illetve Téglással
az együttműködés lehetőségéről, és 2012 év elején a
pályázat benyújtásra került és év végén pedig már a
támogatási szerződés aláírására került sor. Miért fontos
ez a pályázati lehetőség? Sokat hallunk mostanában a
klímaváltozásról, az energia pazarlásról.

A megújuló energia tudatos használatával nemcsak a
környezetünkön, hanem hosszútávon a saját pénztárcánkon is érezhetőek lesznek a változások. A projekt
keretében Tégláson (a Hajdúsági Ipari Zrt. Területén)
illetve Fugyivásárhelyen Megújuló Energia Szolgáltató
Központ létesül. A magyar oldalon az új innovatív
kiállító és szolgáltató központ korszerű energetikai
rendszerek gyakorlati megismerését teszi lehetővé.
Korszerű energiatakarékos energetikai mintarendszerek bemutatása mellett, kiállítások konferenciák rendezésére, energetikai bemérések végzésére is
lehetőség nyílik a központban. A román oldalon Fugyivásárhely községben oktatási központ kerül
kialakításra, amely a korszerű energetikai rendszerek elterjesztésének elméleti központjaként
működik majd. Az oktatás mellett a gyakorlatban is kipróbálják a megújuló energiákat, hiszen a
központ energiaellátását napelemek és szélerőművek fogják biztosítani.
A projekt összköltsége 1.738.942 EUR, a tervezett befejezés 2014. október végére várható.
A pályázat célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és
gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése
érdekében. A megújuló energiák népszerűsítésével, elterjesztésével, a projekt nagyban hozzájárul a
két ország környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósításához. De nemcsak a környezetvédelem a
fontos, de ezzel az új beruházással reményeink szerint új munkahelyek is létrejönnek majd.
Bízunk benne, hogy a két település közötti kapcsolat tovább bővül. A jövőben nemcsak üzleti,
hanem baráti kapcsolattá szeretnénk alakítani, hiszen ahogy a program mottója is hangzik:
Két ország, egy cél, közös siker!

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Meghívó

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVVÁSÁRLÁSRÓL

Tájékoztatás gyermekorvos szabadságról

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja
településünk valamennyi polgárát a magyar
államalapítás és Szent István király tiszteletére
rendezett városi ünnepségre

Kedves Szülők!
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy akinek 2013. augusztusában jár le a
gyermekvédelmi kedvezménye, az menjen be mihamarabb az
önkormányzathoz megigényelni az újat, mert csak a szeptemberre
érvényes határozatokat tudjuk elfogadni.
Aki kapott csekket, de időközben megállapították neki a gyermekvédelmi
kedvezményt, az jelezze az iskola felé, hogy tudjuk javítani a rendszerben. Aki nem kapott csekket, de nem jogosult ingyen tankönyvre, kérjük, jelezze azt az iskola felé, hogy tudjunk nekik új csekket igényelni.
A tankönyvosztás várható időpontja: 2013. augusztus utolsó hete.
Petőházi Gabriella tankönyvfelelős

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Gál Róza augusztus hónapban az alábbi napokon szabadságon lesz.

2013. augusztus 16-án (pénteken) 18.00 órára
a Városi Moziba.
Ünnepi beszédet mond:
TASÓ LÁSZLÓ

a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselője
Az új kenyeret átveszi és megszegi Czibere Béla
polgármester.
Az új kenyeret megáldja Molnár Csilla református
lelkész, megszenteli Juhász Imre római katolikus
plébános.
Az ünnepi műsorban néptánc és mazsorett
műsorszámokat láthatnak.
Czibere Béla polgármester
Vatai Imréné címzetes főjegyző

2013. augusztus 16.
2013. augusztus 21.
2013. augusztus 22.
2013. augusztus 23.
2013. augusztus 24.
2013. augusztus 26.
2013. augusztus 28.
2013. augusztus 29.
2013. augusztus 30.

(15.00-16.30)
(15.00-16.30)
(9.30-11.00)
(15.00-16.30)
(10.30-12.00)
(10.30-12.00)
(15.00-16.30)
(9.30-11.00)
(15.00-16.30)

Helyettesíti: Dr. Sikula Erika

Kedves Téglási Lakosok!
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012.
(IX. 4.) NGM rendelet-, és az ehhez kapcsolódó munkáltatói intézkedések
alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása
az alábbi napokon szünetel:
2013. augusztus 19. (hétfő) pihenőnap
2013. augusztus 20. (kedd) munkaszüneti nap
2013. augusztus 24-én (szombaton) sürgős, halasztást nem tűrő ügyekben
telefonos ügyfélszolgálatot biztosítunk. Elérhetőségünk: 52/384-312
Vatai Imréné címzetes főjegyző

Tájékoztatás háziorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. augusztus 5-24-ig
Dr. Tóth László szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Barta Károly az alábbi rendelési időben.
Rendelési idő:
Hétfő: délelőtt
Szerda: délután
Péntek: délelőtt

Kedd: délután
Csütörtök: délután

IV. Tóalj Fesztivál

V. Téglási Gulyás Fesztivál 2013. szeptember 14. (szombat)
Gulyás ételek főzőversenye
Szervező: Téglás Város Önkormányzata 4243 Téglás, Kossuth u. 61.
Helyszín: Városi Mozi udvar (Téglás, Kossuth u. 63.)
Időpont: 2013. szeptember 14. 7.00 – 14.00
Nevezés: Jelentkezési lapot a www.teglas.hu oldalról tölthetnek le és kitöltve 2013. szeptember 12-én 12.00 óráig adhatják le, a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Szentpéteriné Zeller Edit vezető főtanácsosnál (Nevezési díj nincs!!)
Tüzelőről, sátorról, 1 db asztalról és 1 db lócáról a szervezők gondoskodnak.
A főzőverseny kategóriái:
1.
gulyás étel
2.népi, tájjellegű gulyás étel
A verseny feltételei: A főzés bográcsban a helyszínen 8.00 – 13.00 óra intervallumban. Az ételek bármilyen húsból,
bármilyen különleges- egyedi ízesítéssel elfogadottak. Az elkészült ételeket 3 fős zsűri értékeli. A zsűri figyelembe veszi
a főzés körülményeit, az íz harmóniát, a hagyományosságot, a sátor díszítettségét, a tálalást és az öltözetet is.
Díjazás:
I. díj 20.000 Ft értékű ajándékutalvány II. díj 15.000 Ft értékű ajándékutalvány II. díj 10.000 Ft értékű ajándékutalvány
Értékes különdíjak is átadásra kerülnek.

Amatőr zenészek mutatkoztak be augusztus 3 -án, a
IV. Tóalj Fesztivál keretében. A fellépők között láthattuk és hallhattuk
Czelder Attilát, Székely György és Bodnár Attila vándorzenészt is. A
hajdúhadházi Miazmás együttes versek megzenésítésével készült az estére. Őket követte a bocskaikerti Líceum zenekar. A Balkányból érkezett
Próbaidő után az est sztárvendégei Attila és Szandra
szolgáltatták a talpalávalót. A szép számú közönség a Slack zenekar
jóvoltából egészen éjfélig rophatta a táncot.

Tisztelt 18-24 év közötti álláskereső munkanélküliek!
A MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete megkereste Téglás Város Önkormányzatát, hogy segítséget
nyújtson a hátrányos helyzetű 18-24 év közötti munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésében. A projektben
lehetőség nyílik - szerkezetlakatos, - CO hegesztő, - bádogos valamint - CNC forgácsoló szakmák elsajátítására.
A projekt célcsoportjába az a munkanélküli tartozhat, aki: 18-24 év közötti, és álláskereső vagy inaktív, továbbá egyéb
uniós vagy állami forrásból képzési támogatásban nem részesül és munkaerő-piaci programba, nem vesz részt. A bevont
résztvevők ingyen tanulhatnak, munkaruhát, tankönyvet, taneszközt kapnak, utazási költségtérítésben, továbbá napi
2500Ft-os képzési támogatásban részesülnek. A szakmai képzés után négy gazdasági társaság vállalta, hogy 1 évig fogja
foglalkoztatni a bevont és kiképzett szakmunkások egy részét a választott szakmában.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését a Polgármesteri Hivatal 2-es irodájában 2013. augusztus 27-ig.
Tájékoztató 2013. augusztus 28. 10:30 Helyszín: Téglás, Pozsár Gyula u. 36. szám Városi Rendezvényteremben.
A tájékoztatón a jelentkezők adatlapot és írásos tesztet is kitöltenek (ami maximum 2 óra).

Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti téglási hölgyeket, hogy számukra

2013. augusztus 23-24-én és 26-án Debrecenben emlőszűrő
vizsgálat szerveződik. A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy
névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejének megjelölésével.
Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra!
Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, a helyi védőnői
szolgálatnál, vagy a Kenézy Emlőcentrumnál.
(Debrecen, Jerikó u. 17-19., tel:52/536-865)
Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete

VÁROSI HÍREK
A HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTEREM NYITVATARTÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Helytörténeti Kiállító terem a nyári időszakban (augusztus hónapban)
minden nap 13-16 óráig várja a látogatókat! (A kiállítás megtekintése ingyenes.)

Térkő-gyártás
Közfoglalkoztatás keretén belül – 100 %-os állami támogatással
lehetőségünk nyílt térkő gyártásra. A programban 12 fő dolgozik
egészen december 31-ig. Jó ütemben, folyamatosan zajlik a gyártás.
Az előállított térkőből közpark térkövezését, sétányok kialakítását,
közterületeken illetve intézmények területén lévő járdák rekonstrukcióját szeretnénk megvalósítani.

MEGHÍVÓ
A Bárczay Anna Városi Óvoda szeretettel
várja 2013 augusztus 26-án 17.00 órai
kezdettel az óvoda aulájába az óvodát kezdő
gyermekek szüleit 0. szülői értekezletre.
Szabó Mónika óvodavezető

Tájékoztató
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNY TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁS ERZSÉBET
UTALVÁNYBAN VALÓ KIFIZETÉSE
2013.08.27. (kedd)
10.00-12.00, 13.00-14.30-ig.
Sport hírek
Súlyemelés
Tovább meneteltek a Téglás Városi Sportegyesület
súlyemelő szakosztályának sportolói a IX.
”Narancs” Kupa Országos Súlyemelő versenyén,
2013. július 13-án Tégláson.
Csapateredmények:
1/ Téglás VSE
1151,69 pont
2/ NYVSC
559,81 pont
3/ Biharnagybajom SE
416,63 pont
4/ Hajdúszoboszló Gázláng SE
332,25 pont

JELENTŐSEN TÁMOGATOTT NYELVI ÉS INFORMATIAI
KÉPZÉSEK TÉGLÁSON
A téglási Városi Könyvtár eMagyarország Pontként csatlakozott a
TÁMOP 2.1.2 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
című pályázathoz. Szervező munkánk jóvoltából 2013. januárja óta
10 csoport tagjai, közel 200 fő gazdagodhatott idegen nyelvi vagy
informatikai ismeretekkel. A program keretében rendkívül kedvezményes
áron tanulhatnak az érdeklődő felnőttek: a 90 órás képzés önköltsége
téglási lakosok számára: 1800,- Ft.
Angol és német kezdő, középhaladó (vagy megfelelő létszám esetén
bármely élő idegen nyelv), illetve informatikai képzésekre van lehetőség
településünkön.
Azok, akik most szeretnének bekapcsolódni a képzésbe, jelentkezzenek
minél előbb a Városi Könyvtárban, Tompa Tiborné eTanácsadónál!
A képzésről további részleteket a www.tudasodajovod.hu weboldalon
olvashatnak.

10.05. 16:00 Létavértes SC 97 - Téglás VSE
10.12. 15:30 Téglás VSE - ANKSE Hajdúszoboszló

10.20. 14:00 Nádudvar Akarat SK-Téglás VSE
11.02. 15:30 Téglás VSE- Komádi

Kézilabda Utánpótlás neveléssel kapcsolatos információk:
Az edzések előre láthatóan augusztus végén, szeptember elején kezdődnek majd a bitumen pályán,
melyre szeretettel várjuk az általános iskolás fiúk, lányok jelentkezését. A gyerekek korosztályuknak
megfelelően csoportokra lesznek bontva, és heti két alkalommal zajlanak majd az edzések. Az oktatásra
előképzettség nélkül is bátran jelentkezhetnek a gyerekek. A tavalyi csapattagok a közös facebook
oldalunkról informálódhatnak, míg az új érdeklődők Karsai Katalin szakosztály vezetőt keressék.
Elérhetősége: 20-583-6464

Labdarúgás Felnőtt csapat mérkőzései:
2013.08.18. 17:30 DERECSKEI LSE—TÉGLÁSI VSE
Egyéni eredmények:
2013.08.25. 17:30 TÉGLÁS VSE- HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E
Serdülő Leány: 58 Kg 1. hely Tóth Anna
Téglás VSE
2013.08.31. 17:30 SÁRRÉTUDVARI KSE—TÉGLÁS VSE
Serdülő Fiú:
62 Kg 1. hely Brázda Rudolf Téglás VSE
Fiú: 40 Kg 1. hely Szegedi Ádám
Téglás VSE 2. hely Kása Tibor
Téglás VSE 2013.09.08. 16:30 TÉGLÁS VSE- HAJDÚSZOBOSZLÓI SE
Junior: 69 Kg 1. hely Törő András
Téglás VSE 77 Kg 1. hely Pánik Tamás Téglás VSE 2013.09.14. 16:30 SZÖVETKEZETEK SE- TÉGLÁS VSE
Felnőtt: 94 Kg 1. hely Murvai Gergő
Téglás VSE +105 Kg 1. hely Dobos Árpád Téglás VSE 2013.09.22. 16:00 TÉGLÁS VSE- BALMAZÚJVÁROSI FC
Korosztályok legeredményesebb versenyzői:
2013.09.28. 16:00 POLGÁRI VSE –TÉGLÁS VSE
Fiú:
Szegedi Ádám
Téglás VSE
2013.10.06. 15:00 TÉGLÁS VSE– HAJDÚHADHÁZI FK
Serdülő Leány: Tóth Anna
Téglás VSE
2013.10.12. 15:00 BERETTYÓÚJFALUI SE –TÉGLÁS VSE
Junior: Törő András
Téglás VSE
2013.10.20. 14:30 TÉGLÁS VSE- NYÍRADONY VVTK
Edző: Téglás: Nagy László
2013.10.26. 14.30 HAJDÚNÁNÁS GB. FK—TÉGLÁSI VSE
Kézilabda Július közepétől megkezdte felkészülését a város női kézilabda csapata a 2013/14-es bajnoki 2013.11.03. 13:30 JÓZSA SE— TÉGLÁSI VSE
szezonra. A mérkőzéseket az alábbiakban olvashatják, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
2013.11.09. 13.30 MONOSTORPÁLYI SE—TÉGLÁSI VSE
Mérkőzések:
2013.11.17. 13:00 TÉGLÁSI VSE— HOSSZÚPÁLYI SE
09.06. 18:30 Debrecen - Téglás VSE
09.22. 16:00 Berettyó MSE - Téglás VSE
2013.11.23. 13:00 DEBRECENI EAC- TÉGLÁSI VSE
09.15. 16:00 Téglás - Hajdúszoboszló NKSE
09.28. 16:00 Téglás VSE- Püspökladány KE
Szeretettel várunk minden sportbarátot mindkét szakosztály csapataink mérkőzéseire!

Alkotmány u. 44. alatti kétszintes 110m2es családi ház eladó!
Vegyes és gáz fűtés is van. A ház négy szobás, két fürdőszobás és garázzsal
rendelkezik.
Irányár: 15 Millió Ft
Elérhetőség: 06-20-343-5598
Álláslehetőség!
Fémipari munkában jártas, ügyes, fiatalos, nagy teherbírású dolgozni akaró
férfi munkaerőt keresünk azonnali kezdéssel!
Önéletrajzot kérünk telefonszámmal, amelyet személyesen lehet leadni
Tóth István részére, Téglás, Stadion u. 1. szám alá.

Sógor Autósiskola járművezetői (M.,A.,B.,C.,D., E.) tanfolyamot
indít 2013.08.21-én 17 órai kezdettel az Ifjúsági házban.
Jelentkezni lehet:
06-52-708-787, 06-20-470-5556; 06-20-933-9461
Ott vezetsz, ahol vizsgázol!
Gyak. Cd, Tankönyv ingyen! Részletfizetési lehetőség!

Termőföldet vásárolnék! Tel: 06-20-9373-140
„Nem néz rátok szemem megtört fénye,
nem látjátok soha már kezem búcsút intve.
Ajkamra nem tudott panaszt csalni sem kín,
se fájdalom.
De a halál legyőzött, nem volt irgalom.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kristóf József temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család
Téglás Városi Képes Újság
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Megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelte a További sikereket kívánt a kertbarátkör vezetőségének és
a tagságnak egyaránt.
Téglási Bek Pál Kertbarátkör Egyesület
Nagyon jó érzés volt látni a sok ünneplőbe öltözött
embert, akik általános iskolánk Úttörő utcai ebédlőjébe
érkeztek a Bek Pál Kertbarátkör megalakulásának
35. évfordulója emlékére rendezett ünnepségre.

Fejszés Imre a kertbarátkör elnöke ünnepi beszédében
méltatta az évforduló fontosságát és büszkén sorolta a
három és fél évtized eseményeit, rendezvényeit, valamint
a megyei, országos versenyeken elért kiváló
eredményeiket.
Szent-Miklóssy Ferenc az országos szövetség elnöke
kiemelt elnöki dicséretben részesítette a Bek Pál
Kertbarátkört és Fejszés Imre elnököt. A Debreceni
Egyetem Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kara oklevélben ismerte el és
gratulált a kertbarátkör tevékenységéhez.
Hajdú-Bihar megye településein 12 kertbarátkör
tevékenykedik és ebből 11 képviselői jelen voltak a
jubileumi ünnepségen és egyenként köszöntötték a baráti téglási kertbarátkört.

A megjelenteket Szabó László az Egyesület titkára
köszöntötte. Üdvözölte Szent-Miklóssy Ferencet a
Kertészet és Kertbarátok Országos Szövetsége elnökét,
Csikai Ferencet a Megyei Szövetség elnökét, Czibere
Bélát Téglás Város polgármesterét, Zimán Ferenc
alpolgármestert, a megyében működő kertbarátkörök
képviselőit és mindenkit, aki elfogadta meghívásukat.
A jubileumi évforduló alkalmából nagyon látványos és
gazdag zöldség és gyümölcs kiállítással reprezentálta és
mutatta meg a tagság a kiskertjeiben megtermelt
termékeket. A kiállítást Szent-Miklóssy Ferenc az orszáAz ünnepi műsorban általános iskolánk versmondói és
gos szövetség elnöke nyitotta meg. Megnyitó gondolatainéptáncosai működtek közre. Az ünneplő szervezetet
ban hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb fontossága van a
műsorral köszöntötték Hajdúnánásról Veres Sándor nótamagyar termékek megtermelésének és fogyasztásának.
énekes és nótás társai: felesége Fejszés Ilona, Reszegi
A kertbarátköri mozgalom azért is alakult meg 45 évvel Sándor, Reszegi Sándorné, Papp Mátyás valamint Tordai
ezelőtt, hogy a kiskert tulajdonosokat ösztönözzék saját Zoltán és népi zenekara.
fogyasztású mezőgazdasági termékek előállítására, és A délután baráti beszélgetésekkel és szórakozással telt
ehhez adnak segítséget a különböző szakmai előadások el. Reméljük minden kedves vendég szép élményekkel
is. Czibere Béla polgármester Téglás Város Önkormány- gazdagodott.
zata nevében köszöntötte településünk első civil
szervezetét megalakulásuk 35. évfordulója alkalmából.
Megemlékezett néhai Elek Ferencről, aki 1978-ban
megalakította a kertbarátkört. Méltatta néhai Csobán
József polgármestert, aki alapító tagja volt a szervezetnek, majd 1985-től 2008-ban bekövetkezett haláláig
elnökként tevékenykedett és szívügyének tekintette a
kertbarátköri mozgalmat. Kiemelte, hogy a 35 évvel
ezelőtti mottó mai is nagyon jól fejezi ki ennek a
mozgalomnak a tartalmát: „Kertészkedj, művelődj,
barátkozz.” Természetesen az utóbbi évtizedben jogosan
bővül ki ez a mottó azzal, hogy: „Fogyassz magyar
termékeket.”

