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Tisztelt Téglási Lakosok!
Karácsony közeledtével mindannyiunkban kicsit felerősödik az összetartozás vágya. Az adventi várakozás az
együtt töltött kellemes programoktól, beszélgetésektől,
együtt átélt élményektől lesz meghittebb, maradandóbb.
Ilyenkor erősödik az elesetteken, a rászorultakon segíteni akarás szándéka is. A közös összefogás, együtt ünneplés és jó szándékú együtt cselekvés mindannyiunk
számára mindennél fontosabb értéket rejt.
A város intézményei sokszínű, értékes programokkal
készülnek a karácsonyra. Ezek közül kiemelném az
Ezüst Alkony Népdalkör "Téglási betlehemes" című
bemutatóját, melynek jóvoltából hiteles elbeszélések
szerint elevenednek fel a téglási betlehemes szokások.
Az előadás helyszínén, a Városi Moziban kerül felállításra a Bárczay Anna Városi Óvoda munkatársai által
készített betlehemi jászol, melyet december 10-én, az
Ezüstcsengőn is kiállítunk. A hagyomány szerint a betlehemesek adományt kaptak a házigazdától. A szervezők most is számítanak a "vendéglátók", azaz a közönEmlékmű-felújítás

Tájékoztató a Képviselő-testület
2016. november 24-ei üléséről
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.
•
A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta
történt fontosabb intézkedésekről.
• A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetés
tervezési irányait valamint a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
• A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a vételi szándékot elfogadva
értékesíti a téglási 1572. hrsz-ú 1767 m2 nagyságú Téglás Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant 350.000.- Ft (azaz háromszázötvenezer forint) áron.
• Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői státuszára
kiírt pályázati eljárás alapján 2017. január 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba – családgondozói munkakörbe – kinevezte Sőrésné Oláh Ágnest és – 2017. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő – 5
év határozott időre megbízta az intézményvezetői feladatok ellátásával.
• Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állásra
kiírt pályázati eljárás alapján a téglási II. számú vegyes védőnői körzetbe
2017. január 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, 3 hónap próbaidő kikötésével kinevezte Kalenyák Tünde Katalin téglási lakost.
• A törvényi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat a II. Rákóczi
Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzeteként Téglás közigazgatási
területét javasolja megállapítani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
részéről.
• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.
Ezt követően a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
Dr. Gál György jegyző

Ócsai Nagy Pál-díj
A Baptista Szeretetszolgálat 2016-ban november 6-án, a Budapest Arénában megrendezett 20. jubileumi ünnepségén díjakat adományozott a segélyszervezet elismert munkatársai részére. A díjkiosztó résztvevőit Papp
János, a Magyarországi Baptista Egyház elnökének áldáskérő imádsága
után Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke köszöntötte. Az
Ócsai Nagy Pál-díj azon személyeknek adományozható, akik a fiatalok
harmonikus személyiségformálásában hosszú időn át kiemelkedő munkát
végeztek a baptista intézményekben és tevékenységükkel, személyes példamutatásukkal
kifejezték
elhivatottságukat
életpályájukon.
E díjat Majoros Lászlóné, a téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű
Baptista
Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgató-helyettese és Szabó Csaba, a Baptista
Szeretetszolgálat oktatási igazgatója kapta.

Szívből gratulálunk!

ség adományára. Kérjük a kedves Téglási Lakosokat,
lehetőségükhöz mérten járuljanak hozzá a szervezett
gyűjtéshez. A befolyt összegből a kárpátaljai Téglás
nevű település óvodásai részére szeretnénk ajándékot
vásárolni. A Kistégláson tett látogatásunk alkalmával
megtapasztaltuk, hogy nehéz körülményeik ellenére
csodálatos összetartásban élnek a település lakói. A
hagyományok ápolása, magyar gyökereikhez való ragaszkodásuk, kiváló színvonalon végzett kulturális tevékenységük kivívta megbecsülésünket és tiszteletünket. Szíves vendéglátásukat megtapasztalhattuk a náluk
tett látogatás során. Ugyanakkor azt is észleltük, hogy
bizony, nagyon nehéz anyagi helyzetben élnek - így
született meg Chebliné Kocsis Erzsébet alpolgármester
asszony és Szabó Mónika képviselő asszony javaslatára
a gyűjtés kezdeményezése, melyet a város vezetősége
és a Képviselő-testület valamennyi tagja támogat. Kérem Önöket is, hogy segítsék az adományozás sikerét!
Vegyenek részt minél többen a Téglási betlehemes műsorán,melynek segítségével igazán értékes ismeretekre
tehetünk szert múltunkról, hagyományainkról.
Czibere Béla polgármester

Megújult a tornacsarnok

A Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázat keretében
megújult a városunk központi parkjában lévő I-II világháborús emlékmű. Az elnyert 598.000 Ft támogatási
összegből teljesen megújult és megszépült a városunk
parkjában található emlékmű, mely méltóképpen tiszteleg a téglási hősök előtt.
A programot az
Első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.

Czibere Béla polgármester

Téglás Város Önkormányzata már több alkalommal
pályázott a tornacsarnok felújítására. Ebben az évben
a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat edményeként október-november hónapban megújult a csarnok. Valamennyi külső nyílászárót kicserélték, a vizesblokk teljes felújításon ment át.
November 30-án már a megújult tornacsarnokban
találkoztak a DVSC labdarúgói az iskola tanulóival.
A következő nemzetközi rendezvény december 17-én
lesz csarnokban, ekkor a súlyemelők versenyeznek
majd.
Az épület kihasználtsága rendkívül jó, délelőtt tanórák, délután a kézilabda és a foci edzések zajlanak,
este pedig a felnőtt csapatok fociznak itt.

részesülnek mindazok, akik állandó lakcímmel
rendelkeznek Tégláson, és 2016. december 31-ig
betöltik a 70. életévüket.
A csomagok átvételére 2016. december 12-13-án
Téglás Város Önkormányzata ebben az évben is
9.00-15.00 óráig a Városháza Tanácstermében van
karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik a 70
éven felüli polgárai részére. Ajándékcsomagban lehetőség, személyi igazolvány vagy meghatal-

Karácsonyi ajándékcsomag 70 éven
felüliek számára

mazás ellenében.

Újabb települési értékek.
A Téglási Települési Értéktár Bizottság 2016. október 18-ai ülésén az alábbi javaslatokat vette fel a helyi értéktárba.
• Református egyház tárgyi emlékei- úrvacsorai kehely
• Református egyház tárgyi emlékei: terítő
• Református egyház tárgyi emlékei: anyakönyvek 1771. évtől napjainkig
Várjuk az Önök javaslatait is! A javaslatokhoz adatlapok a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhetők.

Menetrend változás
Tájékoztatjuk, hogy településüket érintően Társaságunk
2016. december 11-től kezdődően az alábbi menetrendi
módosításokat tervezi bevezetni a helyközi menetrend
szerinti autóbusz közlekedésben.
4225 Nyíregyháza-Nagykálló-Téglás-Debrecen autóbuszvonalon a 103 sz. járatot (Balkány ind.: 4.14, érk.:
4.40) a 4400/170 sz. járat pótlása érdekében Debrecenig
meghosszabbítjuk. Ennek megfelelően a járat Balkány,
Fő tér megállóhelyről 4.14 órakor, Téglás, vá. megállóhelyről 4.45 órakor indul és Debrecen, aut.áll. megállóhelyre 5.25 órakor érkezik.
A 124 sz. járatot (Téglás 6.15, Nagykálló érk.: 7.12) a
4400/171 sz. járat pótlása érdekében Debrecentől közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat Debrecen, aut.áll.
megállóhelyről 5.45 órakor indul a Téglás, vá. megállóhelyre 6.25, Nyíregyháza, aut.áll. megállóhelyre

7.55 órakor érkezik.
4400 Debrecen-Hajdúhadház-Téglás autóbuszvonalon a 293 sz. járatot (Debrecen ind.: 9.50, Téglás érk.:
10.35) 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat Debrecen, aut.áll. megállóhelyről 9.45
órakor indul és Téglás, vá. megállóhelyhez 10.30 órakor érkezik és a közbülső megállóhelyeket is 5 perccel
korábban érinti.
A 171 sz. járatot (Debrecen ind.: 5.50, Téglás érk.:
6.35) megszüntetjük.
A 170 sz. járatot (Téglás ind.: 4.55, Debrecen érk.:
5.40) megszüntetjük.
4481 Hajdúböszörmény-Hajdúhadház-Téglás autóbuszvonalon a Hajdúböszörményből munkaszüneti napok kivételével naponta 12.00 órakor induló 435 sz.
járatot 5 perccel későbbi időponttól közlekedtetjük.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

VÁROSI HÍREK
Ezüstcsengő és Advent
Szeretettel hívja Önöket 2016. december 10-én a város főterére, közös karácsonyváró ünnepségre. 13.00-18.00-ig kirakodóvásár lesz, ovi-cuki, kürtős kalács, disznótoros ételek,
parajdi sóból készült termékek, natúrkozmetikumok, kecskesajt, adventi koszorúk, asztaldíszek, kézműves szappanok,
fatermékek, papírfonott termékek, dekupage alkotások, mézeskalács, édességek kaphatók majd. Czibere Béla polgármester és a Bek Pál Kertbarát-kör tagjainak felajánlásából
forralt borral, a Városi Konyha segítségével meleg teával
melegítjük fel a fázós vendégeket. A város karácsonyfára
idén is várjuk a saját kézzel készített vagy készen vásárolt
díszeket. A közös díszítésben részt vevőket tombolaszelvénnyel jutalmazzuk. Megbeszéltük a Mikulással, hogy maradjon még Tégláson, így ő is meglátogatja rendezvényünket. Önök is csatlakozhatnak a Láthatatlan angyalokhoz,
illetve a felállított betlehemes jászolnál a kárpátaljai Téglás
község óvodásai részére gyűjtünk felajánlásokat, hogy számukra is igazán ragyogóvá varázsolhassuk az ünnepet!
Programok:
13.00-18.00 adventi vásár
15.00 közös karácsonyfadíszítés
15.10 zeneovis csoport fenyőköszöntője
15.20 iskolai drámacsoport műsora
15.30 Molnár Csilla református lelkész köszöntője
15.40 Pedagógus Énekkar műsora
16.00 iskolai énekkar műsora
16.10 4.c osztályosok tánca
16.20 Czibere Béla polgármester ünnepi köszöntője
forralt boros koccintás
16.40 jubileumi pontgyűjtő játék ajándéksorsolás
17.00 tombolasorsolás

A Bek Pál Kertbarátkör bálja
Egész éves programunkat a 100 éves
kertbarátköri mozgalom tiszteletére szerveztük és végeztük. A rendezvényeink
sorát ünnepi bállal zártuk, melyen tagjaink
és meghívott vendégeink is remekül érezték magukat! Köszönjük, hogy velünk
tartottak!
Fejszés Imre elnök

46. Nemzetközi Gyermekrajzpályázat – Japán
Antal Emese Ezüst díjat kapott a 46. Japán Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton. A postán érkezett díjat Szilágyiné Bodnár
Erzsébet igazgatónő adta át.
A pályázatra 38 országból, több mint 40 000 kiemelkedő
munka érkezett, Japánnal együtt összesen 150 000 alkotás,
ami jelzi a pályázat magas színvonalát és népszerűségét.
Szponzor: BiikuBunkaKyokai (Művészetoktatási Alapítvány)
Együttműködők: a Japán Külügyminisztérium, a Japán Oktatási, Kulturális, Sport, Tudományos és Műszaki Minisztérium, a Japán Művészeti Szövetség, a YomiuriShimbun, a Japán Művészetoktatási Alapítvány, a PentelCo.Ltd. japán írószergyártó vállalat.
Gratulálunk!

Cipősdoboz akció
A Baptista Szeretetszolgálat idén is meghirdette
országos Cipősdoboz akcióját. Csatlakozzon ÖN is!
Szerezzen örömet egy rászoruló gyermeknek! Csak
egy cipősdoboz kell hozzá, amit töltsön meg ajándékkal. Egyszerű, ugye?
Az elkészült cipősdobozokat 2016. december 9-éig
adhatják le iskolánkban.
Hogyan készíthet ajándékot?
1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres
cipősdobozt!
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát!
3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi
szempontok szerint:
Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók,
világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel!)
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek,
zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg,
pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv
Polgárőr bál
A Téglás Város Polgárőr Szervezete
2016. november 19-én rendezte meg
az első Jótékonysági „Batyus” Bálját. A bált a Lesz Dance Táncegyüttes valamint a DFDC táncegyüttes
nyitotta meg. A tehetséges fiatalokat
barátságosan fogadták, és műsoruk
alatt szinte végig tapsoltak a teremben lévők. Szórakoztató, színvonalas
műsort adtak. Köszönjük nekik,
hogy műsorukkal elindították a bált.
Őket követte egy meglepetés műsor,

Kedves lehet még: egy képeslap vagy családi fotó
néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal (posta- vagy e
-mail címét nem célszerű megadnia).
4. A dobozba NE TEGYEN:
• Agresszivitásra késztető képeket, játékokat:
játékpisztoly, kés, pc-játék
• Konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt
• Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (vagy
ezeket gondosan csomagolja be egy zárható tasakba,
hogy sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre a doboz tartalmát)
• Gyógyszereket
• Törékeny tárgyat: tükröt, porcelánbabát
5. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be
színes csomagolópapírral, (lehetőleg külön a tetejét
és külön az alját), majd ragassza le átlátszó cellux
ragasztó szalaggal, vagy kösse át zsineggel! (Így
nem nyílik ki szállítás során, viszont könnyen kinyitható és visszazárható az elengedhetetlen biztonsági átnézések elvégzésekor!)
A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát, pl. így: “fiú
12″ vagy “lány 8″.

mely szintén nagy sikert aratott.
Ezt követően nagyon jó hangulatban
telt az este. Természetesen kevés lett
volna a bálozók jó kedve, ha a zene
nem nyerte volna el tetszésüket.
Köszönjük a vállalkozóknak és a
lakosságnak, hogy adományaikkal és
tombola-felajánlásukkal támogatták
a kezdeményezésünket.
Kolompár László elnök
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