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Tisztelt Téglási Lakosok!
Beköszöntött a december, az adventi várakozás és a karácsonyi
készülődések hónapja. Az év utolsó négy hetében szaporodnak
a befejezésre váró feladatok, de a teendők között nagyon sok
kellemes, szívünknek-lelkünknek kedves tennivaló vár ránk.
Kicsit visszatérünk a gyermeki mesék világába, hiszen hamarosan megérkezik a Mikulás, örömet okozva megajándékozottnak
és megajándékozónak egyaránt. A gyerekek az iskolába, óvodába menet biztosan találkoznak majd a Városi Polgárőr szervezet Mikulásával, de bizonyára azt is látták már, hogy szorgos
kezek csinosítják a Mikulásházat, hiszen a Bárczay Anna Óvoda munkatársai jóvoltából egy napra ismét nálunk vendégeskedik majd a nagyszakállú. De a gyerekek mosolya mellett az
idős emberek örömét is jólesik majd látni, akiknek önkormányzatunk ebben az évben is nagy szeretettel nyújtja át az ajándékcsomagokat. Lehetőségeink sajnos korlátozottak, de úgy gondolom, hogy az értékes ajándékoknál sokkal fontosabb, amit
egymásnak nyújthatunk: odafigyelés, törődés, tisztelet és türelem. Ezt kívánom mindannyiuknak nemcsak az év utolsó hónapjában, de természetesen a továbbiakban is!
Czibere Béla polgármester
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Szociális Munka Napja November 12
A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a Szociális Munka Napját.
Hazánkban - ahol az emberek közel egyharmada küszködik olyan
problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel -, is tizenhárom éve köszöntik a szakterület dolgozóit.
Magyarországon az emberek közel egyharmada küszködik olyan
problémával, ami valamilyen szociális kezelést, gondozást igényel.
Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka: szolgálat ez
a szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás birtokosai,
akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali,
olykor nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegoldó technikákat, módszereket is átadnak, hogy a mindennapi életben való boldogulást megkönnyítsék. A szegénység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti munkát végeznek az utcai szociális
munkások, a családsegítők, a hajléktalanszállók és más szociális
intézmények munkatársai.
Minden év november 12-én azoknak az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat. A szociális
munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről. Míg sok évszázadon
keresztül az egyházak látták el a karitatív munkákat, ma már jórészt
az államés az önkormányzatok feladata a szociális ellátás biztosítása.
A társadalom fokmérője, hogyan él együtt a szegényekkel, hogyan
gondoskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra szorulókkal.
Önkormányzatunk azokat az eszközöket kívánja megtalálni, amelyekkel eredményesen küzdhet a szegénység ellen, a szociálisan
rászoruló rétegek segítése érdekében.
Ebben a munkában különösen fontos partnereink a szociális munka
világában tevékenykedő szociális munkások, a családsegítők és más
szociális intézmények munkatársai, A szociális munkás szakma
képviselői a közösségvállalás eszméjét mindennapos, kemény küzdelem során igyekeznek gyakorlattá tenni, eredményekre váltani.
Ezúton is megköszönjük áldozatos munkájukat és jó erőt egészséget kívánunk ezen a területen dolgozó kollégáinknak.
Czibere Béla polgármester

Kedves Gyerekek!
2015. december 04-én 17.00 órától a téglási
MIKULÁS-HÁZBA érkezem.
Ellátogathattok hozzám, ahol megkaphatjátok ajándékaitokat, és lehetőségetek lesz énekelni, verselni nekem.
Én pedig vendégül látlak Benneteket teával, és
hamuban sült pogácsával.
Szeretettel: a téglási Mikulás

A mikulás-ház helye: Családi Kuckó (Téglás, Kossuth u.
61. A Polgármesteri Hivatal és a Mozi között)
A mikulás – ház nyitva tartási ideje:
2015. december 04. 17.00 – 20.00 óráig

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
NEVÉBEN: CZIBERE BÉLA POLGÁRMESTER

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Kémény időszakos felülvizsgálata
A kémények megfelelő karbantartása, és időszakos felülvizsgálata mindenkinek érdeke. A családi ház tüzek időnként a
nem megfelelő műszaki állapotú kémények miatt következnek
be, továbbá az ellenőrzések, tisztítások elvégzése egyes esetekben megelőzheti a szénmonoxid mérgezéseket és biztosíthatja energiatakarékos, kevésbé környezetszennyező tüzelést.
Az ingatlan tulajdonosa köteles a kéményseprői közszolgáltatást igénybe venni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet,
amelyhez égéstermék-elvezető (kémény) csatlakozik, vagy
tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn. Nem kell ellenőriztetni, felülvizsgáltatni, tisztíttatni a használaton kívüli égéstermék-elvezetőt (kéményt), viszont ebben az esetben az összes
nyílását (bekötő és tisztító nyílásait) be kell falazni, vagy nem
éghető anyaggal tömören, hézagmentesen lezárva kell tartani.
A vonatkozó rendeletek értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltató szakembereinek időszakonként ellenőrizniük kell a
használatban lévő és a tartalék kéményeket. Azon égéstermékelvezetőket legalább évente egyszer ellenőrizni és szükség
szerint tisztítani. Amennyiben az ellenőrzés során a kéményseprő élet- vagy vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető
szabálytalanságot észlel, írásban arra szólítja fel az ingatlan
használóját, hogy azonnal állítsa le az üzemeltetést, egyben
tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség ese-

tén a gázszolgáltatót.
Közvetlen veszélyeztetésnek számít például, ha az égéstermék
tartósan visszaáramlik a légtérbe, ha nem megfelelő tömörségű vagy állékonyságú az égéstermék-elvezető, vagy ha azon
nem végezték el a műszaki vizsgálatot, tisztítást. Az üzemeltetés azonnali leállítását vonja maga után a nem megfelelően
rögzített összekötő elem vagy a nem zárható tisztítónyílás is.
Az elvezető tömörségének, illetve állékonyságának problémája esetén az építésügyi hatóság, a többi esetben pedig a katasztrófavédelmi kirendeltségek járnak el elsőfokú hatóságként.
A kémény újbóli üzembe helyezését ugyancsak a katasztrófavédelmi kirendeltségek engedélyezik, természetesen a szabálytalanság megszűntetése után. Ennek megtörténtét a közszolgáltatótól kapott ismételt szakvélemény bizonyítja.

Téli veszélyek
- A szén-monoxid (CO) veszélyei, a CO jelző
A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!
Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt rejthet
magában. Ezek közül az egyik legveszélyesebb egy mérgező
gáz jelenléte, ami leggyakrabban a fűtési időszakban, ám azon
kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált. Ez
a gáz a köznyelvben „csendes gyilkosnak” is nevezett

Hálaadásnapi ünnepség az iskolában

Szépkorúak bálja

2015. november 26-án ünnepeltük meg a Hálaadás napját.
A gyerekek és a szülők egyaránt nagy izgalommal és lelkesen készültek erre a napra. Minden osztály saját hálaadási asztalán mutathatta be, hogy miért hálás ezen a napon.
Az ünnepség kezdetén Rebecca May Stanton amerikai lektor tanárunk mesélt az ünnepről, majd vezetésével az 1.a osztály dalos produkcióját láthattuk.
A Téglási Baptista Gyülekezet dalokkal kedveskedett a résztvevőknek, majd Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgatónő tolmácsolta
Szenczy Sándor gondolatait a hálával kapcsolatban.
Karancsi Csaba lelkipásztor a Bibliából idézve kérte a gyerekeket,
hogy gondolják végig kötelességeiket és elvárásaikat.
A 4.a osztály előadásában „Rólad szól a felhő” című zenés-táncos
produkció zárta a hálaadásnapi
ünnepséget.
Köszönjük a szülőknek, a pedagógusoknak és a tanulóknak a lelkes közreműködést és minden szereplőnek a
műsorban való aktív részvételt!

Városunkban a szépkorúak évada hamarosan a végéhez közeledik. November 20-án tartottuk zenés-táncos télköszöntő mulatságunkat.
A közel száz fő jó hangulatáról a SLACK zenekar és a HHMIT
Szociális Gondozási Központ dolgozói gondoskodtak. A finom
vacsorát követően a pihenés és erőgyűjtés idejét játékos vetélkedőkkel, szórakoztató műsorszámokkal töltöttük el. Az Idősek
Klubjának tagjai táncos produkciójukkal mindannyiunk arcára
mosolyt csaltak.
A hajnal táncoslábú és jókedvű időseket talált a táncparketten,
akik fiatalokat megszégyenítő lendülettel vetették magukat a
mulatságba.
Chebliné Kocsis Erzsébet

szén-monoxid.
A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban
alapvetően három okra vezethető vissza:

1. Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki
kialakítása.
2. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem
biztosított.
Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés
Fontos teendők:
Saját maga és családja érdekében gondoskodjon arról, hogy a
kéményseprők a rendszeres ellenőrzést elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó költségeket ne
tekintse feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele!
Rendszeres időközönként vizsgáltassa meg, hogy tüzelőberendezései megfelelőek!
Körültekintően üzemeltesse tüzelőberendezéseit, mindig gondoskodjon megfelelő levegő-utánpótlásról!
Használjon szén-monoxid-érzékelőt, válasszon megfelelő típust, és tartsa be a gyártó előírásait!
FELHÍVÁS!
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti
téglási hölgyeket, hogy számukra
2015. december 10-11. között 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 Hivatala
Népegészségügyi Osztály

VÁROSI HÍREK

LEGYEN ÖN IS LÁTHATATLAN ANGYAL

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS
A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL

Célunk: Támogassuk névtelenül a településen nehezebb
körülmények között élő
gyermekek gondtalan karácsonyát.
Ha lehetősége van rá, hozzon:
- tartós élelmiszereket (liszt, cukor, konzervek,
olaj, száraz tészták, rizs)
- jó állapotú mesekönyveket, játékokat
- tisztító- és tisztálkodási szereket
- édességeket
Minden kis felajánlással hozzájárul ahhoz,
hogy a településen élő
összes gyermeknek boldog karácsonya legyen.
A felajánlásokat 2015. december 11-ig várjuk
a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában,
Téglás, Liget u. 1. szám alatt.

Szülőföldemen…Téglás, ahová jó hazatérni …
Adventi gyertyagyújtás az Általános Iskolában
A nagy érdeklődés miatt 3 alkalommal is bemutattuk novemberben
a Téglásról szóló dokumentumfilmet, melynek alkotói és közreműködői is jelen voltak a díszbemutatón. A film rendezője a téglási
gyökerekkel rendelkező Cséke Zsolt, közreműködői között pedig a
szintén Téglásról elszármazott neves művészeket, Gubás Gabi színművésznőt és Hadházi László humoristát láthatunk, akik egy szép
nyári napon hazalátogatnak, hogy felkeressék gyermekkoruk helyszíneit. Nosztalgia és a humor szövik át az időutazást, melynek
segítségével bemutatható városunk, Téglás fejlődése és az elért
eredmények.
Narrátor szerepében szintén egy Téglásról elszármazott színművészt, Fejszés Attilát hallhatjuk, s a neves szereplők mellett a város
vezetői és lakosai is sokat segítettek közreműködőként abban, hogy
elkészülhessen a „Szülőföldemen…Téglás, ahová jó hazatérni”
c. film.

Iskolánkban 2015. november 30-án mindkét telephelyen ünnepélyes adventi gyertyagyújtásra került sor.
A rendezvényen a gyerekek dallal és verssel köszöntötték az adventi időszak kezdetét. Karancsi Csaba lelkipásztor a karácsonyvárás bensőséges
hangulatáról beszélt, majd megáldotta a karácsonyi időszakot. Az
osztályok átvehették az adventi
koszorúkat, melyet minden közösség az osztálytermében helyez el.
A rendezvényen hivatalosan kezdetét vette iskolánkban is a
Cipősdoboz Akció. Várjuk a szeretetteljes felajánlásokat mindkét
tagozaton!
Meghívó
Tisztelettel hívjuk Önöket az iskolánk karácsonyi ajándék műsorára,
2016. december 18-án 9.00 órára a Városi Moziba.
A műsorban a negyedik évfolyamon tanuló diákjaink előadását láthatják.
Az iskola vezetősége
Íjászverseny Tégláson

Istentiszteleti rend 2015 Karácsony havában a
Református Templomban
Adventi vasárnapok (nov.29., dec.6., dec.13., dec.20.)
– istentisztelet 10 óra hittanos gyermekeink műsorával
Dec. 6-án. du. 3 óra: „Betlehembe kéne menni…”
– ökumenikus adventi csendesség
Karácsony hetében bűnbánati alkalmak
– később meghatározandó időpontokban
(híradás a templomi hirdetőtáblán)
Karácsony este (dec.24.)
½ 5 óra (a templomban)
Karácsony I. napja
de. 10 óra – úrvacsorázással
Karácsony II. napja
de. 10 óra – ünnepi istentisztelet
Vasárnapi istentisztelet
2015. dec. 27-én de. 10 óra
Óévi hálaadás
december 31-én, csütörtökön ½ 5 óra (a templomban)
Újévi könyörgés
2015. január 1-én, pénteken de. 10 óra
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves
Testvéreinket ünnepi és évközi alkalmainkra,
hogy együtt áldhassuk a mi Istenünket,
és együtt kérhessük segítő kegyelmét!
Téglás Városi Képes Újság
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A megújult téglási Degenfeld-Schomburg Kastély parkja adott helyet a
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület által szervezett téglási íjászversenynek november 14-én.
A csodaszép környezetben rendezett versenyen 3 D-s célokra lőhettek
az íjászok, akik tradicionális és vadászreflex íjat is használhattak.
A jó hangulatú versenyhez a szép helyszínen kívül a kellemes őszi idő
és az érdekes célok is hozzájárultak. A rendezvényen közel 100 íjász
vett részt, közöttük Mónus József távlövő világbajnok is.

A HANKOOK TIRE MAGYARORSZÁG KFT. ÁLTAL, CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉSZÉRE KIÍRT GUMIABRONCS
ADOMÁNYOZÁSI PÁLYÁZATON TÉGLÁS VÁROS POLGÁRŐR SZERVEZETE
EGY TÉLI ÉS EGY NYÁRI
GUMIABRONCS SZETTET
NYERT. AZ ABRONCSOKAT 2015.09.17-ÉN VETTÜK ÁT A RÁCALMÁSI
GYÁRUKBAN. A GYÁR
RÉSZÉRŐL EZ NAGYON
SPORTSZERŰ KEZDEMÉNYEZÉS. EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK A LEHETŐSÉGET.
Kolompár László

Márton-napi lámpás felvonulás
Az Önkormányzat szervezésében lámpafényes családi programot kínáltunk az érdeklődőknek, melyen
gyerekek és szülők, nagyszülők közösen vettek részt. A séta a Családi Kuckóból indult, ahol az iskolai
színjátszók, Fodor Zsóka, Nagy Csenge és Szokodi Gergő, és a zenei tanszak furulyásai, Bodó Bianka és
Orosz Viktória szórakoztatták a Lúdas Matyi c. előadásuknak részletével a közönséget. Felkészítőik Horváth Judit tanárnő és Hotzi Péter tanár úr.
Az előadás után elindult a menet, hogy az otthon, vagy az oviban
és iskolában készített lámpásaikkal a szeretet fényét vigyék körbe
a város központjában. A séta végén meleg tea és libazsíros kenyér várta a résztvevőket, melyhez a Sigér Klán Kft. és Szilágyi
Márta vállalkozók, valamint a Városi Konyha szolgáltatta a hozzávalókat. Köszönjük az önként felajánlott segítséget Czégény
Istvánnénak és Icukának, s minden kedves résztvevőnek, kicsiknek és nagyoknak, hogy megtisztelték rendezvényünket!

„Olvasni jó!”
A Városi Könyvtár idén 12. alkalommal hirdette meg „Olvasni
jó!” című olvasónapló pályázatát az alsó tagozat 2.-3.-4. osztályos tanulói részére.
A feladatokkal minden évben szeretnénk meghozni a gyermekek
kedvét a könyvtárba járáshoz, az olvasáshoz, megszerettetni az
irodalmat, megismertetni a magyar gyermek-írókat, és felhívni a
figyelmet egy-egy jeles napra, évfordulóra is.
2015-ben az egyik legnépszerűbb, legolvasottabb magyar írónő,
Marék Veronika könyveit ajánlottuk kis olvasóink figyelmébe,
annak apropóján, hogy 60 éve írta első meséjét.
Az ő történeteiből („Coffi, Pocak, Paprika”, „Kippkopp és a
hónapok”) összeállított olvasónaplónkban Marék Veronika meséinek szereplőivel hívtuk az alsósokat rejtvényt fejteni, színezni, nyomolvasni, levelet írni, puzzle-t összerakni, gesztenye
figurát készíteni.
Hogy mennyire népszerű feladatokat sikerült összeállítanunk,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az alsó tagozat eddigi évekhez mérten talán legnagyobb részvételi aránya: mintegy 75 tanuló vett részt a vetélkedőben, egyénileg, illetve 2-3 fős csapatokban. Hagyományainkhoz híven díjaztuk a legtöbb pontszámot
elért résztvevőket, de értékeltük a legjobb fogalmazás, legjobb
Kippkopp figura, és a legszebb olvasónapló készítőjét is.
Minden résztvevő „ajándékaként” a díjkiosztó ünnepség vendége volt Figura Ede előadóművész, aki zenés, interaktív műsorával önfeledt szórakozást nyújtott gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
Díjazottak:
III. Varga Balázs / 2.a. II. Szabó Balázs / 2.b. I.Csonka Dorina,
Ölveti Lili / 4.c.
„Legjobb fogalmazás” kategória díjazottak:
Suta Annamária / 2.c.; Csonka Dorina, Ölveti Lili / 4.c.
„Legjobb Kippkopp figura” kategória díjazottak:
Varga Katalin / 2.a.; Hajdu Csenge / 2.a.; Csordás Réka / 4.c.;
Cseh Diána / 4.c.
„Legszebb olvasónapló” kategória:
Szabó Balázs / 2.b.
Szeretettel gratulálunk!
A Városi Könyvtár munkatársai

Ünnepi nótával…
Téglás Város Önkormányzata és
a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ szeretettel
hívja Önöket 2015. december 13-án 17.00 órára a Városi
Moziba az Ünnepi nótával c. nótaestre, a Szépkorúak
évadának záró rendezvényére, mely egyúttal ünnepi lezárása a 2015. évnek Tégláson.

