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Tisztelt Téglási Lakosok!
Harmadik alkalommal köszönthetem Önöket polgármesterként, mivel október 12-én ismételten megválasztottak Tégláson. Szeretném megköszönni a téglási választópolgároknak a
bizalmat, amely által a következő öt évben Önöket és Városunk fejlődését szolgálhatom. Bízom abban, hogy képviselőtestületünkkel együtt Önökkel közösen, közös célok mentén
alakíthatjuk továbbra is sikeresen Téglás város és lakóinak
jövőjét.
Czibere Béla polgármester

Téglás példát mutat energiahasznosításban
Mind vezető partnerként, mind saját beruházásai során különleges figyelmet fordít a város
a környezetvédelemre és a pénzügyi szempontból is hosszú távon fenntartható megoldások
alkalmazására.
A napokban fejződött be egy Magyarországon
egyedülálló megújuló energia-ipari szolgáltatóközpont kialakítása a HAJDU Ipari Parkban, amely
kimagasló felszereltségével és megoldásaival új

távlatokat nyit és fejlődési lehetőséget biztosít az
új technológiákkal foglalkozó vállalkozások számára.
Téglás Város Önkormányzata számára mindig is
fontos szempont volt, hogy úgy fejlessze, korszerűsítse intézményeit, hogy a környezet védelmét is
szem előtt tartja. Hatékonyan működik a városban
a szelektív hulladékgyűjtés rendszere is, melynek
köszönhetően a papír, műanyag és kerti hulladékok csoportosítva kerülnek gyűjtőedényekbe.
Ahol nem megoldható a gyűjtőedények tárolása,
gyűjtőszigetek segítségével sikerült meg oldani a
hulladékgyűjtést.
KEOP pályázat keretében az önkormányzat által
korábban elkészített projektet akutalizálva, az általános iskola új fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat nyert összesen 110 millió Ft vissza nem
térítendő támogatást. Ebből az iskola két épületére 204-204 db, 50-50 kW összteljesítményű
napelem, illetve az ezekhez tartozó korszerű lámpatestek kerültek beépítésre. A beruházás ered-

ményeképpen várhatóan az iskola villamosenergia
költsége megszűnik.
Benyújtásra került még a városháza illetve a bölcsőde épületére tervezett napelemek, napkollektorok beépítésére is a pályázat, bízva abban,
hogy tovább tudják korszerűsíteni intézményeinket megújuló energia felhasználásával.
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Az 1956-os forradalomra emlékeztünk
Téglás Város Önkormányzata október 23-án tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére megrendezett ünnepséget.
Az Önkormányzat, a pártok, a civil szervezetek és helyi intézmények képviselői koszorút helyeztek el a Református Templomkertben lévő, 1848. március 15. és 1956. október 23. fiatal
hősei tiszteletére állíttatott történelmi kopjafánál.
A z ünnepség a Városi Moziban folytatódott.
A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, majd a helyi egyházi vezetők megemlékezése
következett, ezt követte Czibere Béla polgármester ünnepi beszéde, aki kitért az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kirobbanásának kül- és belpolitikai okaira, utóhatására, s arra,
hogy amit az ’56-os harcok hősei elkezdte, az 33 év múlva, a független Magyar Köztársaság
kikiáltásával békés úton beteljesedett. Hangsúlyozta, hogy 1956 öröksége ma is meghatározó,
hiszen megmutatja az összefogás, elszántság és közös akarat erejét.
Ez az összefogás megmutatkozott a Téglási Teátristák és az iskola néptáncosainak közös verses
-zenés-táncos produkciójában is, valamint általános iskolánk tanulóinak színvonalas múltidéző
műsorában.
A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.
Köszönjük a fellépőknek és felkészítőiknek a közreműködést, s mindenkinek, aki jelen volt,
hogy együtt hajtsunk fejet 1956 mártírjai és áldozatai előtt.
Tompa Tibor Csabáné
közművelődési főtanácsos

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
2017. november 7-ig lehet jelentkezni a a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra.
A felsőfokú intézmények hallgatóit ill. az érettségi előtt álló középiskolásokat érintő pályázati lehetőségek iránt érdeklődni lehet Szabó Erika ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal
8. sz. irodájában.
A pályázatról részletesen a www.teglas.hu oldalunkon olvashatnak.

ANGOL NYELVI LEKTOR TÉGLÁSON
2014 szeptemberétől a téglási iskolában is bevezetésre került a két tanítási
nyelvű oktatás. Az 1.a osztály 29 tanulója heti 5 órában csoportbontásban
tanulja az angol nyelvet. Kissné Lesnyák Beáta angol tanár ezen kívül angol
nyelven tanítja az osztály tanulóinak az ének zene, a technika és a testnevelés tantárgyakat is. A gyerekek rendkívül motiváltak, jó hangulatúak a tanórák és a tanulók szépen haladnak a nyelv elsajátításában . Az elmúlt két
hónapban játékos formában tanultak társalogni és elsajátítottak sok angol
gyermekdalt és mondókát.
Az őszi szünet utáni napokban a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából településünkre érkezik egy amerikai család. Önkormányzatunk biztosítja számukra a vendégházunkban a lakhatást. A tanár végzettségű családfő
bekapcsolódik iskolánk idegennyelv oktatásába. Társalgást tanít a két tannyelvű osztály tanulóinak, de részt vesz a 7-8 évfolyamosok nyelvvizsgára
történő felkészítésében is. Az angol nyelv elsajátítása iránt érdeklődő pedagógusok is számítanak az anyanyelvi lektor közreműködésére. A család előreláthatólag ebben a tanévben segíti az idegen nyelv oktatását iskolánkban.
Fogadjuk Őket szeretettel településünkön!

„A mi gyárunk”
-Emlékeink a Hajdúsági Iparművek életébőlA téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményben immár 5. alkalommal került sor arra a hagyományosan, minden évben megrendezendő fotókiállításra, melynek anyaga elsősorban a város lakosainak
személyes tárgyaiból, emlékeiből, fényképeiből áll össze.
Idén egy olyan témában, ami az eddigieknél is több téglási, és környékbeli embert, családot érintett meg,
sok-sok szép, féltve őrzött emléket hozott felszínre. Hiszen az akkori Hajdúsági Iparművekben, a GYÁRban eltöltött rövidebb-hosszabb időszak mindenkinek többet jelentett, mint pusztán munkában eltöltött
éveket.
Novotni Lajos vezérigazgató úr a technika segítségével, kamerán keresztül üdvözölte a jelenlévőket, a cég
hajdani ill. jelenlegi munkatársait.
Ezt követően Czibere Béla, a város polgármestere mondta el ünnepi gondolatait, akinek többszörösen is
szívügye volt a kiállítás megvalósítása: egyrészt, mint az akkori HIM fiatal, lelkes és rendkívül tehetséges
technológusa, másrészt, mint a cégcsoporttal több mint 60 éve szoros, baráti együttműködésben álló város
első embere.
A cégcsoport vezetőségének képviseletében Harsányi József, a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. vezérigazgató helyettese beszélt a múltra építkező jelenről, a sok-sok év történéseiről, változásairól, és arról a kitartó
munkáról, melynek eredménye a mai, korszerű arculat, új profilok, itthon és külföldön is egyaránt ismert és
elismert termékek.
A GYÁR nem csupán munkaadója volt több ezer embernek. Egy intézményként biztosította számukra a
kultúra, a szórakozás, a sport, a kikapcsolódás lehetőségét is. Olyan szabadidős tevékenységeket, melyeknek köszönhetően tehetségek szárnyaltak, életre szóló barátságok köttettek, közösségek kovácsolódtak.
Ezekről az évtizedekről idézte fel emlékeit Szentpéteriné Zeller Edit, aki hajdani népművelőkönyvtárosként, majd azt követően a város kulturális vezető főtanácsosaként szervezte, koordinálta a Hajdúsági Iparművek, ill. Téglás közművelődési tevékenységét.
A délután további részében a nosztalgikus hangulatot retro reklám-felismerő játékokkal, humoros nyereményekkel igyekeztünk még vidámabbá, családiasabbá tenni, és Papp Zsuzsanna énekes, előadóművész tolmácsolásában az együtt átélt évtizedek örökzöld slágerei is felcsendültek.
Bízunk benne, hogy a könyvtárnak ismét sikerült sokak örömteli emlékeit felidézni, visszahozni a közösség
erejét, megteremteni az együttlétek meghitt pillanatait.
Köszönet a tárlat megvalósításában nyújtott segítségért Téglás város lakosainak, valamint támogatóinknak: Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás Város Önkormányzata.
Németi Katalin intézményvezető

Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

VÁROSI HÍREK
RINGATÓ
(AVAGY ZENEBÖLCSI MÁSKÉPP)
Kedves kisgyermekes szülők és kismamák!
Ringató foglalkozás indul Tégláson, a Városi Könyvtárban
babáknak, kisgyerekeknek (0-3 éves korig) és szüleiknek.
zenei élmény
közös játék, éneklés
mondókák
ölbéli játékok
Részletekkel kapcsolatban érdeklődjön:
Szabó-Kiss Szabina (20/2195332)
Sigér Dóra védőnő
Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66. +36-52-582-323)
Súlyemelés
Hétvégén rendezték meg a Felnőtt Országos Bajnokságot Budapesten a BKV-Előre csarnokában, ahol részt vettek Magyarország
legjobbjai. Ez VB előtti főpróba, illetve kvalifikációs verseny is a
VB-re, az Olimpiára. Téglás HAJDU Ipari VSE versenyzőik is
pontokat szereztek. 69 kg-ban 5. hely Törő András 260,61 pont
77 kg-ban 5. hely Antal Sándor 285,16 pont

Az iskolai közösségi szolgálat a Hajdúhadházi
Mikortérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi
bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat
teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016.
január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak
kell igazolniuk. Ez a 2013/2014. tanévben – tehát az idén –
9. és 10. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti. A
tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik
meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.
Az iskolai közösségi szolgálat letöltésre nyújtunk lehetőséget a hozzánk forduló középiskolásoknak. Intézményünk
jelenleg 15 középiskolával áll szerződéses viszonyban,
mely megállapodások biztosítják az iskolai közösségi szolgálat kereteit.
Az elmúlt egy évben 5 fiatal töltötte nálunk közösségi önkéntes szolgálatát.
Tevékenységek, melyekbe a fiatalok bekapcsolódtak:
- a Nyári Szünidei Játszóház szervezésében való aktív
részvétel,

Tájékoztató a Képviselő-testület 2014. október 27-ei alakuló üléséről

- programok összeállítása, eszközök beszerzése,
- támogatók, szponzorok felkutatása,
- plakátozás,
- programok előkészítése,
- Nyári Szünidei Játszóház lebonyolításában való részvétel.
A munkájuk nélkül nem tudtuk volna megvalósítani immár
hagyományos szabadidős programjainkat.
Az elkövetkezendő időszakban a következő feladatok várják a tanulókat: Karácsonyi ünnepség szervezése, lebonyolításban való részvétel, adománygyűjtés, Nyári Szünidei
Játszóház szervezése, lebonyolítása.
Várjuk a segíteni kész fiatalokat!
Gerencsérné Fazekas Márta intézményvezető

rendi pont a testület munkáját segítő bizottságok megválasztása volt, mely az alábbiak
szerint alakult:
Ügyrendi Bizottság
elnöke: Majoros Lászlóné
tagjai: Chebliné Kocsis Erzsébet, Sárga Antal
Pénzügyi- Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
elnöke: Szegedi Attila
tagjai: Papp László, Szilágyiné Bodnár Erzsébet,
Vatai Imréné, Sándor László (nem képviselő testületi tagok)

Az alakuló ülés kezdetén a jelenlévők elénekelték a Himnuszt, majd a helyi általános
iskolások tanulóinak színvonalas műsora következett, melyben Sajó Sándor versének
elhangzása után az iskola néptánc-csoportjának tagjai bizonyították bemutatójukkal,
hogy mennyire igazak a költemény szavai „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség”
Petőházi Gabriella, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket a
választás eredményéről, majd sor került a polgármester és az önkormányzati képviselők eskütételére.
Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási- és Közbiztonsági Bizottság
Ezt követően Czibere Béla polgármester ismertette az elkövetkező 5 évre szóló progelnöke: Chebliné Kocsis Erzsébet
ramját, melyben hangsúlyozta, hogy különös fontosságot tulajdonít a pályázati lehetőtagjai: Majoros Lászlóné,Sárga Antal
ségek kihasználásának, a megélhetési lehetőségek biztosításának, bentlakásos idősek
Kissné Szathmári Piroska, Faragó Attila (nem képviselő testületi tagok)
otthona megvalósításának, valamint a fiatalok kulturált szabadidő-eltöltési lehetőségei
Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság
bővítésének.
elnök: Szilágyiné Bodnár Erzsébet
A beszámoló után a testület megállapította a polgármester tiszteletdíját és költségátatagok: Szabó Mónika, Papp László, Szegedi Attila
lányát.
Szentpéteriné Zeller Edit (nem képviselő testületi tag)
A képviselő-testület titkos szavazással Zimán Ferenc képviselőt választotta társadalmi megbízatású alpolgármesterré, aki az előző ciklusban is ellátta ezt a feladatot.
Az ülésen ünnepélyes esküt tettek a nem képviselő bizottsági tagok is.
A képviselő-testület megállapította az alpolgármester tiszteletdíját és költségátaláAz alakuló ülés zárásaként kötetlen beszélgetésre került sor a polgármester, képvisenyát, valamint elfogadta a képviselők juttatásáról szóló rendeletet.
A módosított Szervezeti- és Működési Szabályzat elfogadása után, a következő napilőtestületi-tagok és a jelenlévők között.
Téglás Város Önkormányzata autóbuszos koncertlátogatást tervez a Csík Zenekar „Amit szívedbe rejtesz” c. lemezbemutató koncertjére 2014. november 26-ára a debreceni Kölcsey Központba. Megfelelő számú jelentkezés esetén tudjuk megszervezni a programot, ezért kérjük, mielőbb jelezzék jegyigényüket Tompa Tiborné közművelődési főtanácsosnak a Polgármesteri
Hivatal 9. sz. irodájában.
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
szeretettel várja Önt és kedves barátait
2014. november 7-én (péntek) 17 órától
Sárga Antalné gobelin készítő
„Szemnek, léleknek” című kiállítására

„Szépkorúak évada Tégláson” 2014.

A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezzük városunk időskorú lakossága számára
közkedvelt programjainkat.
Fergeteges hangulatban telt a megnyitó ünnepség, majd a Debreceni Csokonai Színház előadásában a Marica grófnő c. darabot tekintettük
meg. A „fej-törő” során igazán megdolgoztattuk a
memóriánkat, de jó móka volt!
Nov. 11-én Miskolctapolcára látogatunk, a barlangfürdőbe. Nov. 21-én Jókedvű zenés-táncos
mulatságra várunk minden szórakozni vágyót. A
jó hangulatról a SLACK zenekar gondoskodik, fi-

nom ételekkel, szórakoztató műsorral, játékos vetélkedőkkel tarkítjuk az estét. Számos rendezvényt kínálunk még az évad során, amelyekről
szórólapokon tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Kérem, látogassanak el hozzánk, mert
„Nem csak a 20 éveseké a világ….”
Chebliné Kocsis Erzsébet HHMIT Szoc. Gond.
Közp. intézményvezető

Négy ország fiataljai Tégláson
Október 4. és 11. között az Erasmus+ Program keretében spanyol, bolgár, lett és magyar fiatalokat látott vendégül a Nyugattól Keletre
Egyesülettel együttműködve a Téglási Önkormányzat. A program célja, hogy a résztvevők felhívják kortársaik figyelmét az egészséges
táplálkozás és rendszeres testmozgás fontosságára. A sportrendezvényeknek kitűnő színhelyet szolgáltatott a Téglás Városi Sporttelep.
A vidám hangulatban zajló „Olimpiai kavalkádon” a hazájukban hagyományosnak számító sportokkal ismertették meg diákjainkat a
nemzetközi csapatok. A rendezvény utolsó napján a Polgármesteri Hivatalban vetítéssel egybekötött városismertető beszámolót láthattak a fiatalok, akik ezt követően kedvet kaptak egy városnéző sétához is. A Nyugattól Keletre Egyesület képviselői, Magyar Zoltán
és Szecskó János megköszönték az Önkormányzat segítségét, és hangsúlyozták, hogy nagyon sikeres, jó hangulatú rendezvényt tudtak
lebonyolítani városunkban. Bízunk a további jó együttműködésben.
Czibere Béla polgármester
Téglás Városi Képes Újság
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ELEKTROMOS LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „ Őszi Lomtalanítási akció” keretén
belül
Tégláson a Városi Mozi melletti területen (Kossuth u. 63.)
2014. november 14-én, pénteken 09-15 óráig
történik az elektromos hulladékok gyűjtése és elszállítása!
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, elektromos berendezések, melyekben fémtartozékok is vannak pl.: hűtők, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikrohullámú sütők, televíziók, számítógépek, monitorok…
stb. kizárólag a meghirdetett helyen és időpontban térítésmentesen leadhatóak.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A tárlatot megnyitja: Szentpéteriné Zeller Edit
nyugalmazott kulturális főtanácsos
Meghívott vendég: Arany Zoltán zenész,
a Bordó Sárkány Régizene Rend tagja
Közreműködnek: Zimán Ferenc alpolgármester és a
Városi Könyvtár munkatársai
Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Téglás Tisztelt lakosságát, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2014. tavaszi információs hírlevelében és a
HHG Nonprofit Kft. honlapján tévesen jelent meg a sárga fedelű szelektív
hulladékgyűjtő edényzetek 2014. november 28-ai, pénteki napon történő
ürítése.
Helyette 2014. november 27-én, csütörtökön történik a barna fedelű
edényzettel együtt a szelektív hulladék elszállítása. Az elszállítani kívánt
hulladékot a megszokott helyen kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényzetekben.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

