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Tisztelt Téglási Lakosok!
Igazi téli hideggel köszöntött be a 2017-es
esztendő. A nosztalgiával emlegetett „régi
nagy telek” visszatérése a téli sportok szerelmeseinek örömet, másoknak bosszúságot,
esetleg komoly problémákat okoz. Ilyenkor az
előrelátás és gondosság mellett nagy szükség
van arra is, hogy figyeljünk embertársainkra
és a környezetünkben lévő élőlényekre is. Segítsük az időseket, elesetteket, kiszolgáltatottakat lehetőségeinkhez és az ő szükségleteikhez mérten, nemcsak családtagjainkat,
szomszédainkat, közvetlen ismerőseinket, de a
tágabb környezetünkben élőket is. Kérem, ha
tudomásuk van olyan személyről, aki fűtetlen
Újabb értékek a Települési Értéktárban
A Téglási Települési Értéktár Bizottság 2016. december 13-ai ülésén az alábbi javaslatokat vette fel
a helyi értéktárba.
Téglási betlehemes
A 2016. december 9-én a Városi Moziban az
Ezüst Alkony Népdalkör által bemutatott Téglási
betlehemes műsor hiteles visszaemlékezések alapján mutatja be a hajdani téglási betlehemes szokásokat. Az összeállítás, mely a youtube-on is megtalálható, felidézhetővé és megőrizhetővé tette a
helyi jellegzetességgel, de a magyarság teljes egészére jellemző betlehemi szokásokat.
javaslattevő: Tompa Tibor Csabáné vezető főtanácsos
Görög Katolikus Templom
Az 1997-ben épült Szent Illés próféta Templom

lakásban tartózkodik, segítségre szorul, jelezzék hivatalunk felé!
A 2017-es év ismét jelentős évfordulóhoz érkeztünk, a reformáció 500. évfordulójának
megünneplésére készül az ország. Az 1517.
október 31-én Luther Márton által a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezett 95 tétel
között szereplő gondolat szerint „a szeretet
cselekedete által nő a szeretet és javul az ember”. Vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül szól ez a tanács nekünk, embereknek:
éljünk, gondolkodjunk, cselekedjünk ennek
megfelelően!
Szeretetteljes boldog új évet kívánok mindenkinek!
Czibere Béla polgármester
jellegzetes bizánci stílusjegyeket hordoz magán,
melynek fő megjelenési formája a kupola és a harangtorony. Mindezek is egyedivé teszik. Berendezésében értékes ikonok találhatók.
javaslattevő: Urgyán Antal gr. kat.parókus
Csobán József polgármesteri munkássága
Téglás első polgármestere (1991-2008) életének
utolsó 17 évét a város szolgálatában, fejlesztésében élte. A település önállóvá válásának egyik
kezdeményezője, motorja és megvalósítója volt.
Időt, fáradtságot nem kímélve szolgálta az itt élőket. Munkásságához fűződik többek között a teljes
infrastruktúra kiépítése, az Úttörő utcai iskolaépítés és valamennyi önkormányzati intézmény felújítása is.
javaslattevő: Szentpéteriné Zeller Edit a TTÉB
elnöke

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJGENERÁCIÓS NGA ÉS FELHORDÓ HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE AZ
EUROCABLE MAGYARORSZÁG
K FT . -N ÉL A H AJ D Ú HA D HÁ ZI
JÁRÁSBAN

Az EuroCable Magyarország Kft. több
mint 366,80 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” című
pályázat kiíráson. A csaknem 591,62 millió forint összköltségű projekt
keretében optikai hálózati rendszereszközök beszerzése és a hálózat kivitelezésére kerül sor, amely eredményként 3 település optikai hálózattal
történő elérése valósul meg.
A mintegy 591,62 millió forint összköltségvetésű infrastrukturális beruházás a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melyből több, mint 366,80
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az európai unió a projekthez.
A fejlesztések alapvető célja, hogy a támogatott beruházás keretében Hajdúhadház, Téglás és Bocskaikert kistérségek optikai hálózattal még el nem ért
településéig épüljön ki az optikai körzethálózat. A településeken minimum
egy hozzáférési aggregációs pont kialakításra kerül, amely alkalmas az adott
településen különböző technológiájú hálózatokat üzemeltető szolgáltatók
szabványos felületeken történő hozzáférési igényeinek kielégítésére. Ennek
köszönhetően a településeken olyan távközlési hálózatok valósulhatnak meg,
amelyek elméleti letöltési/feltöltési sávszélessége eléri a 30 Mbit/s-ot. A
minimum 24 szállal megvalósuló optikai hálózatból 4 optikai szál állami
költségvetésű szervek, közcélú intézmények ellátását lesz hivatott biztosítani.
A projektről bővebb információkat a www.1240.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Brávácz Antal ügyvezető +36 (20) 394-4515 bravacz.antal@1240.hu

20 éves a Baptista Szeretetszolgálat
vándorkiállítás ünnepi megnyitója
2017. január 27-én 18 órától
az Úttörő u. 15. szám alatti iskola ebédlőjében
várja az érdeklődőket.
A kiállítást megnyitja:
Szász Veronika
a dunáninneni tankerület oktatási igazgató
KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK
A „Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány” köszönetét
fejezi
ki
mindazoknak,
akik
adójuk 1%-ával hozzájárultak az óvoda udvari játékainak bővítéséhez.
Tisztelettel várjuk továbbra is adójuk 1%-ának felajánlását.
ADÓSZÁM: 18555206-1-09
Téglási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány Kuratóriuma

A Téglási Pedagógus Énekkar
szeretettel meghívja és várja Önöket
a kórus megalakulásának
20. évfordulója
alkalmából rendezendő
ünnepi hangversenyére.
A műsorban közreműködnek:
Téglási Pedagógus Énekkar
és a Hajdúnánási Makláry Lajos Városi Énekkar
Vezényel: Varga Miklós karnagy
Helyszín:
Városi Mozi
Téglás, Kossuth u. 67.
Időpont:
2017. január 27. 17.00 óra

Karácsonyi ajándék Kistéglásnak
Az Ezüst Alkony Népdalkör Téglási betlehemes műsorával
150.000 forint adományt gyűjtöttünk össze.
Tisztelettel megköszönjük az adományokat a helyi vállalkozóknak
és a kedves lakosságnak! Az összegből a kárpátaljai Téglás település ovisai részére vásároltunk asztalokat és édességet. A Bárczay
Anna Városi Óvoda által felajánlott, felújított kis székeket és játékokat, valamint a Városi Könyvtár és a téglási általános iskola által
összegyűjtött könyveket, játékokat is eljuttattuk a kistéglási óvodás
és iskolás gyerekek részére. A 70 éven felüli kistéglási idősek számára karácsonyi élelmiszer ajándékcsomagot állítottunk össze. Bízunk benne, hogy szerény ajándékaink hozzájárulnak ahhoz, hogy a
kárpátalján élő, rendkívül kedves, barátságos, vendégszerető emberek számára ezzel a gesztussal még szebbé tudtuk tenni az adventi
készülődés időszakát. Az ukrajnai Téglás község vezetői arra kértek
minket, hogy köszönetüket tolmácsoljuk Önök felé. Boldog új esztendőt kívánunk
mindenkinek, határainkon innen és
túl!

Kiemelkedő Önkormányzat díj
A 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap nemzetközi
rendezvénysorozatban Magyarország 214 település részvételével 3.
helyen végzett. Azokat az önkormányzatokat, melyek a rendezvények szervezésében élen jártak és a legszorgalmasabb munkát végezték, a Nemzeti fejlesztési Minisztérium külön elismerésben részesítette.
Örömmel osztjuk meg Önökkel a Kiemelkedő Önkormányzat Díj
oklevelet, hiszen a város intézményeivel és lakosaival együttműködve nagyon sokat tudtunk tenni azért, hogy a kampány során felhívjuk a figyelmet a biztonságos és környezetbarát közlekedés fontosságára.
Köszönjük a szervezésben és lebonyolításban nyújtott hatékony
segítséget a Bárczay Anna Városi Óvoda és a II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és
AMI kollektívájának, Tóth Imréné óvodapedagógusnak, Téglás
Város Polgárőr Szervezetének és a kampányban részt vevő minden
intézménynek és az aktív, lelkes csatlakozóknak, fiataloknak és
idősebbeknek egyaránt!

Tájékoztatás kéményseprő-ipari sormunkáról
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ mint kéményseprő-ipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit elkészítette.
Ez alapján Téglás településen 2017. 01.02 -04.28. között kerül sor
a kéményseprő-ipari sormunkára.
A tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes
információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon
elérhető.

Tájékoztatás a Téglási Bölcsőde, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat megalakulásáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődéből kivált a téglási telephely, és 2017. január 1-től Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat néven működik
tovább.
Az intézmény két önálló megnevezésű, elkülönült szakmai egységgel végzi tevékenységét: a Téglás, Fényes u. 9-13. sz. alatti székhelyen a Téglási Bölcsőde szakmai egységgel és a Téglás, Liget u. 1.
sz. alatti telephelyén a Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti
Szolgálat szervezeti egységgel.
Intézményvezető: Sőrésné Oláh Ágnes
Bölcsőde szakmai vezetője: Csobán Csilla

VÁROSI HÍREK

Női Serdülő:Varga Henrietta Gázláng SE 182,05 pont
Ifjúsági:
Szabó Béla Téglás HAJDU Ipari VSE 246,42
A Hajdú-Bihar megyei súlyemelő szövetség megpont
választotta az év sportolóit, edzőit, bíráit. Az év
csapata a Téglás HAJDU Ipari VSE lett, mely 18- Női Ifjúsági: Balogh Tünde Téglás HAJDU Ipar VSE
216,94 pont
éve veretlenül nyeri a Hajdú-Bihari
Junior: Brázda Rudolf Téglás HAJDU ipari VSE
megyebajnokságot.
229,11 pont
Az év edzője: Nagy László
Felnőtt:Antal Sándor Téglás HAJDU Ipari VSE
Az év bírái: Szabó Mihály, Ládi Imre, Földi József 280,95 pont
Gratulálunk!

Súlyemelés

Az év sportolói:

Fiú II. Jenei Viktor Biharnagybajom SE 89 pont
Fiú I. Kovács Ábel Téglás HAJDU Ipari VSE 90 pont
Serdülő: Pilka Roland Téglás HAJDU ipari VSE
236,04 pont

Bozsik program edzői díj
Az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága 2016.12.09-én
tartotta a Bozsik Egyesületi programban résztvevő egyesületek képviselőinek az őszi idény félévértékelő értekezletét. A
megtartott rendezvényen a félévértékelő beszámolókon túl,
10 megyei edző kapott jutalmat az MLSZ által a kiemelkedő, példaértékű munkája elismeréseként.
A díjazottak:
Asztalos Péter (Hajdúhadház)
Oláh Sándor (Vámospércs)
Orosz János (Nyíradony)
Lajos Ferenc (Balmazújváros)
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
4243 Téglás az alábbi munkakörökre
keres munkavállalókat:
hegesztő, beállító lakatos,
esztergályos, targoncavezető,
CNC gépkezelő, minőségellenőr
(villamosipari végzettség)
betanított munkás.

Bukus Péter (Berettyóújfalu)
Pál László (Hajdúszoboszló)
Szabó Imre (Téglás)
Berta László (Hajdúböszörmény)
Kovács Krisztián (Báránd)
Szegedi Szabolcs (Hajdúsámson)
Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Debrecenből a munkába járást saját szerződéses járattal biztosítjuk.
Jelentkezni: személyesen a cég telephelyén Tégláson, Papp Sándorné HR munkatársnál (tel.: 52/582-804) vagy írásban
Önéletrajz és bizonyítványok megküldésével a papp.sandorne@hajdurt.hu email
címen.
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