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Az önkormányzatiság 25. évfordulója Tégláson
Június 30-án ünnepelte Téglás Önkormányzata fennállásának 25. évfordulóját, hiszen 1991-ben ezen a napon
ült össze első ízben az első téglási képviselő-testület, miután lakossági kezdeményezésre kivívták a település
önállóságát.
Az eltelt negyedszázad alatt bekövetkezett változásokra, az azokhoz vezető útra, a mögötte lévő munkára emlékeztek a szervezők és a résztvevők. Az ünnepi megemlékezés kezdetén Tasó László államtitkár köszöntötte a
képviselő-testület egykori és jelenlegi tagjait és minden meghívott vendéget, aki segítette és segíti az önkormányzat munkáját. A rendezvényen jelen volt dr. Gyarmathy Kálmán, Bocskaikert egykori polgármestere és
Béres László, Hajdúhadház egykori polgármestere is, akik a település-összevonás nehézségei mellett az együttműködés erejéről, fontosságáról beszéltek.
Czibere Béla polgármester megemlékezett elődjéről és kollégájáról, néhai Csobán József polgármesterről, valamint a képviselő-testület elhunyt tagjairól. Az önkormányzat a 25. évforduló tiszteletére emléktáblát helyezett
el a Polgármesteri Hivatal falán, melyet Dr. Gál György jegyző és Czibere Béla polgármester avatott fel, Molnár Csilla református lelkész áldott meg, s Urgyán Antal görög katolikus parókus és Figeczki Balázs római katolikus plébános szentelt fel. Ezt követően a szervezők ünnepi műsorra invitálták a lakosságot, melyben először
helyi fellépők adtak színvonalas műsort: a Pedagógus Énekkar Varga Miklós karnagy vezetésével, a Vámosi
István vezette Ördögmotolla Néptáncegyüttes, majd Sándor Sára modern tánca kápráztatták el a közönséget.
Ezután a szomszédos települések produkciói következtek, a Bökönyi Asszonykórus énekelt, az Újfehértói
Fúvósegyüttes zenélt Hotzi Péter karnagy vezetésével, majd Varga Miklós tanár úr zongorakísérete mellett 3
hajdúhadházi diáklány: Rostás Éva, Lakatos Evelin és Balogh Barbara énekelt. A vendégfellépők között nagy
sikert aratott az iskolai baptista angol nyelvi táborban oktató vendégtanárának zongorajátéka.
Nagy szeretettel fogadták a nézők a téglási származású, csodás hangú Varga Kinga énekesnőt.
Az ünnepi nap méltó zárása volt Varga Miklós énekes, rockzenész műsora, aki dalaival egyaránt hangsúlyozza
az európaiságot, a magyarságot, az együvé tartozást.
(Különleges véletlen, hogy egy rendezvényen két azonos nevű művész is fellép, de ezen a napon a téglási színpadon két Varga Miklós is szerepelt: a téglási művésztanár és az országszerte népszerű előadóművész.)
Czibere Béla polgármester
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk látogatóinkat,
hogy a Könyvtár felújítási munkálatok, valamint leltár miatt előreláthatólag 2016.08.26-ig
ZÁRVA tart.
Nyitás: 2016.08.29.
Megértésüket köszönjük!
A könyvtár munkatársai
Nyári diákmunka program
A „Nyári diákmunka program” keretében 2016.
július 15-augusztus 14-ig 20 fő 16-25 éves, nappali tagozatos diák foglalkoztatása zajlik. A diákok napi 4 órában dolgoznak a város intézményeiben: az óvodában, bölcsődében, családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatnál és a sportpályán. A
program már diákkorban elő kívánja segíteni a
fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai
sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.
Az Elektrolux Vasas Szakszervezeti Szövetsége a
Bárczay Anna Városi Óvoda Óvodásai részére homokozó játékokat ajánlott fel. Az ajándékokat
Vajda Péter hozta el az óvodánkba.

Szabó Mónika óvodavezető
A Degenfeld-Schomburg Kastély megnyitja kapuit a látogatók előtt

„Lovasíjász”

A Városok Közötti Íjászverseny ideje alatt, 2016. augusztus 26-án szeretettel várja a látogatókat a megújult Degenfeld-Schomburg Kastély. A látogatás szervezett formában történik 10-20 fős csoportokban. Érdeklődni és
jelentkezni a Sportpályán elhelyezett szervezői információs pultnál lehet,
innen indulnak majd a csoportok is.
Belépődíj, mely tartalmazza a kastélytörténetet bemutató csoportvezetés
díját is: 700,- Ft
(10 éven aluli gyerekek számára 50%-os kedvezményt biztosítunk)

Filmbemutató

Egyéb napokon előzetes időpont-egyeztetéssel látogatható a kastély és parkja, valamint játszótere. Telefon: 06-20-3618726
Kedves Nagycsoportos óvodásaink Szülei!
Tájékoztatom önöket, hogy az óvodában hagyományos
„ISKOLÁRA HANGOLÓ” hét,
2016. augusztus 22-26 között lesz.
A gyerekeket behúzzuk a névsorba, abban az esetben jelezzenek az óvoda
felé, ha nem kívánnak részt venni az iskolára hangoló héten.
Téglás, 2016. június 9.
Köszönettel: Szabó Mónika óvodavezető

A film Kassai Lajos tevékenységével,
az általa újrateremtett - csak az elődeinkre
jellemző ősi harci képességgel - a
lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az
abból létrejött, a világban
futótűzként terjedő sporttal,
Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött
szerepével foglakozik.
2013. novembere óta a Kassai-féle lovasíjász
módszer Hungarikum.
Időpont: 2016. augusztus 25. (csütörtök), 18.00
Helyszín: Városi Mozi Téglás, Kossuth u. 63.sz.
Belépő: felnőtteknek 1000,-Ft/fő, elővételben: 800,-Ft,
gyerekeknek: 700,-Ft/fő elővételben: 500,-Ft
Jegyek kaphatók a helyszínen, valamint elővételben a Városi Könyvtárban.
.

VÁROSI HÍREK
Szépkorúak nyári mulatsága

Mozgáskorlátozottak Egyesületének fogadóórája

Csodaszép időben, kellemes hangulatban zajlott a Szépkorúak nyári mulatsága a Városi Sportpályán. A Szociális Gondozási Központ vezetője és munkatársai színes,
változatos programokat kínáltak a vendégek számára. Volt kincskereső játék, parasztolimpia, retro divatbemutató, finom ételek, rengeteg jókedv és tánc, melyhez a zenét
Czelder Attila szolgáltatta. Az Ezüst Alkony Népdalkör vidám műsorral, a Értesítem Önöket, hogy
hajdúhadházi Őszikék Színjátszókör katonadalokkal lepte meg a közönséget. A ren- augusztus 22-én a fogadezvény ismét bebizonyította, hogy „Nem csak a húsz éveseké a világ!”
dóóra elmarad.

Következő időpont várhatóan: szeptember 5.
Időpont: 8.00-12.00
Gergely György
Tel.: +36/20-621-7409
Helyszín: Rendezvényterem (Téglás, Pozsár
Gy. u. 36.)
Kézműves foglalkozás a Családi
Kuckóban
A Mozi és a Polgármesteri Hivatal
között található kis házat alakítottuk
át nemrégiben Családi Kuckóvá,
mely családi programok helyszínéül
szolgál. Volt ott már Mikulásház,
baba-mama torna, Márton-napozás,
gulyásfesztiváli programelem, és
rendszeresen ad helyet Tóth Imréné
Gudász Tünde
kézművesfoglalkozásai számára. Az
óvodapedagógus kitűnő ötletekkel,
kreatív megoldásokkal gondoskodik
arról, hogy a résztvevő családok jól
érezzék magukat, s az alkotás örömét közösen élhessék át kicsik és
nagyok. A foglalkozás mindig nagyon népszerű, ezt mutatja, hogy a
nyári szünidőben is teltházzal zajlott. Köszönjük a téglási gyerekek
és szüleik nevében Tóthné Tündének!

Nyári játszóház
Téglás Város Önkormányzatának Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata az idei évben is megrendezte a nyári játszóházat a gyermekek nagy örömére, július 25 és
29. között. Hétfőn batikolás, gyöngyfűzés, pinata volt a
program. Kedden üvegfestés, lufihajtogatás és egyéb
játékok. Szerdán szekerezés a hajdúhadházi kilátóhoz,
csütörtökön kerékpározás a téglási Sipos -tóhoz,
paprikáskrumpli-főzés a Polgárőrség segítségével és
közreműködésével. Köszönjük a két nap segítséget Kolompár Lászlónak, Batári György Lajosnénak, Tamoga
Józsefnének, Sárga Antalnak és Kecsedi Mihálynak.
Péneteken bowlingozással zártuk a hetet. Köszönjük
Szabó Imre Téglás VSE elnökének a közreműködést.
Az egy hetes, élményekben gazdag, színes programok-

kal teli nyári játszóházat bowlingozással zártuk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat Czibere Béla
polgármester úr, aki emléklappal és csokival lepte meg a
gyerekeket. Mindenkinek köszönjük a támogatást abban,
hogy a gyerekeknek élményeket tudtunk szerezni. A
gyerekeknek pedig további jó pihenést kívánunk a nyári
szünet hátralévő részére, utána pedig sikeres tanévet!
Sőrésné Oláh Ágnes játszóház-vezető

Figyelem!
Lakásoknál, telkeknél keletkezett betontörmeléket helyben téglási telephelyemen ingyen befogadok!
Elhelyezés előzetes telefonos megbeszélés alapján az alábbi számon lehetséges:
0620/552-9209 Szarka és Társa 2004 Bt.
Téglás Városi Képes Újság
Impresszum
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: Szabó Csaba
Hirdetésfelvétel:
Téglás,Malom u.2/a
Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város
területén.

Hölgyek és Urak!

Téglás és Téglás találkozott
Ukrajnában is van Téglás nevű település. A közel 600 fős, túlnyomó
többségében magyarok lakta falu delegációját láttuk vendégül július 26án a Polgármesteri Hivatalban.
A kárpátaljai küldöttséget – Jurij Szika polgármestert, Tóth Alicét, a
községi tanács jegyzőjét, Jackiv Tibort, az Ungvári Járási Tanács képviselőjét, Kőszeghy Elemért, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztőjét és Zunko
Barnabást, a lap fotóriporterét Czibere Béla polgármester, Chebliné Kocsis Erzsébet alpolgármester és dr. Gál György jegyző fogadta a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Városunk történelmi, társadalmi, gazdasági és kulturális életét bemutató kisfilm megtekintése után rövid városnéző sétán vettek részt vendégeink, majd szakmai eszmecserére került sor, melyben felvetődött egy esetleges testvérvárosi kapcsolat kialakítása is.
Hamarosan újabb két találkozóra is sor kerül, hiszen a kárpátaljai Téglás
képviselői a augusztus 21-ei falunapra invitáltak bennünket, a Turáni
Sólyom Hagyományőrző Egyesület pedig felkérte a kárpátaljai Téglás
énekkarát az augusztus 27-re fesztiválon való közreműködésre.
Ezek az alkalmak nemcsak bemutatkozási lehetőséget nyújtanak a két
Téglás vezetői és lakosai számára, hanem egy partneri kapcsolat megalapozását is szolgálhatják.

Pályázati sikerek az iskolában
Intézményünk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
támogatott NTP-KKI-16 kódjelű pályázaton.
Az elnyert 1.300.000.- Ft-ból Kissné Lesnyák Beáta és Radóczné Aranyics Csilla nyelvtanárok angol nyelvi tehetséggondozó programot valósítanak meg a 8.
évfolyam tehetségígéreteivel.
Szintén nyertes pályázatot valósíthat meg Vámosi István tánctanár, aki az NTPMKÖ-16 azonosítószámú pályázat keretében nyert 990.000.- Ft-ot. Ezen összegből a néptánc terén tehetséges tanulóink 3 napos néptánc táborban vehetnek
részt.
A napokban érkezett a jó hír, mely szerint az ERASMUS+ program keretében
szintén sikeresen pályázott iskolánk. Kissné Lesnyák Beáta koordinátor irányításával a nyelvi munkaközösség a pályázat keretében cseh, portugál, spanyol és
görög iskolákkal valósít meg egy szakmai programot 4 féléven keresztül. Nyelvtanáraink a két tanítási nyelvű oktatás módszertanát tanulmányozzák a partneriskolákban.
A pályázó kollegáknak szívből gratulálunk és sok sikert kívánunk a megvalósításhoz.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet intézményvezető

Súlyemelés

Karriert és anyagi biztonságot szeretnél?
Jelentkezz!

Pedikűrözést, lábápolást vállalok, modern
berendezéssel, igényes és higiénikus körülmények között!
Szolgáltatásaim:
- sarok és talp bőrkeményedés leszedés
- benőtt köröm és tyúkszem eltávolítása
- megvastagodott
körmök gépi és kézi kezelése!
Időpont egyeztetés:
0670/365-1648

Az Ózdi súlyemelő és Fitness Club 70 indulóval a hétvégén
rendezte meg a XI. Suzuki Kupát,amely Nemzetközi Kiemelt
Mindig is érdekelt a pénzügyek világa?
Országos Verseny volt. A lengyel versenyzők mellett a hazai Szeretnél egy fiatalos lendületes csapat tagja lenni?
élvonal is részt vett a megmérettetésen. Több Országos Csúcs Eleged van a munkahelyek által nyújtott rugalmatis megdőlt. Hajdú-Bihar megyét Téglás HAJDU Ipari VSE 2 lanságból és a feljebbjutási lehetőségek hiányából?
súlyemelője képviselte.
Aranyérmet szerzett 62 Kg-ban Pilka Roland, aki túlteljesíHa a fenti kérdésekre igen a válasz és érdekel rötette az aranyjelvényes szintet 10 kg-mal.
vid időn belül vezetői pozíció azaz szeretnéd a
Ezüstérmet szerzett 56 kg-ban Szegedi Ádám
kezedbe venni saját életed és nem a főnöködért
Edzőjük: Nagy László

dolgozni akkor jelentkezz fényképes önéletrajzzal
a salamon.gergo@ovb.hu email címen.

