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Polgármesteri tájékoztató
Örömmel tájékoztatom az érdekelteket arról, hogy Téglás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 97/2013. (IX.20.) határozata alapján Téglás Város
Önkormányzata is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. (A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely”
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.)
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2013. november 15.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt .
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Október 1-jén a Városi Moziban került sor az Idősek Évadjának megnyitó ünnepségére, ahol Czibere Béla polgármester adott tájékoztatást a település fejlődéséről. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Bárczay Anna Városi Óvoda Csicsergő csoportja, az általános
iskola néptánc csoportja és az ezüst-alkony népdalkör. A megnyitó ünnepség közönsége együtt énekelt és táncolt a népdalkör tagjaival.
Tisztelettel és szeretettel hívunk Mindenkit a 2013. október 01. és 2013. december 16. között megrendezésre kerülő
„Szépkorúak évada” rendezvénysorozat programjaira!
2013. október 28. hétfő, de. 10.00
Kézműves foglalkozás! Helye: Idősek Klubja
2013. november 05. kedd, de. 10.00
Játékos vetélkedő! Helye: Idősek Klubja
2013. november 14. csütörtök, de.9.00
Márton napi mulatság Hajdúhadházon
Helye: Művelődési Ház Hajdúhadház Utazás: egyénileg
2013. november 15. péntek, du. 17.00
Dr. Molnár Gábor előadása: Az önmegvalósítás művészete
Helye: Városi Mozi Téglás
Belépés díjtalan!
2013. november 22. péntek du. 17.00
Szépkorúak bálja! Zenés-táncos mulatság vacsorával!
A jókedvet garantálja a SLACK zenekar
Helye: II. Rákóczi F. Ált. isk. ebédlője Téglás, Úttörő u. 15. Részvételi díj: 2.300.- ft/fő
2013. december 16. Hétfő du. 17.00 Karácsonyváró teadélután
Helye: Városi Mozi Téglás Belépés díjtalan!
HHMIT Szociális Gondozási Központ munkatársai

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény szeretettel hívja Önt és kedves hozzátartozóit

2013. október 24. (csütörtök) du. 17.00 órától
„Zagolni Zabad?” címmel megrendezésre kerülő
író-olvasó találkozóra

Vendégünk: Gróf Nádasdy Borbála
Moderátor: Németi Katalin, könyvtárvezető

A TÁMOP 2.1.2 Project keretében Tégláson 30 órás informatikai képzés indul (folytatódik a
megkezdett modul) október 26-án. A képzés díja: 600,- Ft Még lehet csatlakozni!
További részletekről érdeklődjenek a Városi Könyvtárban Tompa Tiborné eTanácsadónál, illetve
tájékozódjanak a www.tudasodajovod.hu weboldalon!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Téglás posta nyitva tartása 2013. október 1-jétől az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 08.00-16.00
Kedd: 08.00-16.00
Szerda: 08.00-16.00
Csütörtök: 08.00-18.00
Péntek: 08.00-15.00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Az V. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2013. október 29-30-án éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a
lakosságot, hogy a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz) és
környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér
elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.

„Fennt lobogsz már a csillagokban s örök fényeddel üzened:
Örökké él a hősök népe, Örökké él nemzeted.”
(Gazdag Erzsi: Ifjúság te vagy a csillagunk)

MEGHÍVÓ
Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja településünk valamennyi
polgárát az 1956. október 23-ai forradalom 57. évfordulója tiszteletére
rendezett városi ünnepségre 2013.

október 22-én.

Program:
17,00 órakor Gyülekező a fáklyás felvonulásra a II. Rákóczi Ferenc
Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Úttörő utcai épülete előtt
17,30 órakor Koszorúzás a Református templomkertben a Történelmi
Kopjafánál és megemlékeznek a település egyházainak vezetői.
18,00 órakor Városi ünnepség a Moziban:
Köszöntőt mond: CZIBERE BÉLA polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek: a II. Rákóczi Ferenc Baptista
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
Czibere Béla polgármester

Vatai Imréné címzetes főjegyző

Szüret az alsó tagozaton!
Szabó László és Fejszés Imre a téglási Bek Pál kertbarátkör képviselőjeként az
idén is bemutatták az alsós kisdiákoknak, hogyan készül a must.
A gyerekek hozták a szőlőt, ledarálták, majd kipréselték, és természetesen
megkóstolták a mézédes fimon mustot. Játékos vetélkedőn vettek részt és őszanyó
körül pedig ropták a csárdást.
ELSŐS AVATÓ
Iskolánkban mára már hagyománnyá vált az elsősök avatása. Minden év szeptemberében nagy izgalommal várják a gyerekek, hogy milyen próbatételnek kell
eleget tenniük. Játékos feladatokon keresztül bebizonyíthatták, mennyire
ismerik osztálytársaikat és tanáraikat. Már tudják milyen szabályokat kell betartani az iskolában és természetesen ügyességükről is tanúbizonyságot adtattak.

A Téglási Városi Könyvtár 2013. október 11.-én péntek
délután ismét egy rendhagyó programra invitálta közönségét.
Az intézmény az évente megrendezésre kerülő Őszi Képzőművészeti Tárlat alkalmával már számos, tehetséges téglási alkotót mutatott be. Idén Tacsi Erika tiffany üveg-készítő, fotós
önálló tárlatának, ill. vetítéssel egybekötött útibeszámolójának adott
teret,
kiállítási
lehetőséget.
A
különleges
munkák
változatos formáik, sokszínűségük ellenére a harmónia, a
nyugalom érzetét keltik; komplexitásuk nem zavart, hanem letisztultságot áraszt.
Azt a bizonyosságot, amit csak egy önmagával és a világgal békében élő, értékrendjében és hitében
erős, tiszta lélek sugározhat.
A kiállított tárgyak, fotók nyújtotta esztétikai élményt az alkotó
Jordániáról, az arab ország mindennapjairól tartott előadása
gazdagította, példát mutatva emberségből, szerénységből, más
kultúrák iránt érzett tiszteletből. Köszönjük!

Tacsi Erika tárlata 2013. november 15.-ig tekinthető meg a
könyvtár nyitvatartási rendjében.
Mindenkit szeretettel várunk!

VÁROSI HÍREK
Állatok Világnapja
Magyarország Kormánya 2013. szeptember utolsó hétvégéjén „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” címmel országos
felhívást hirdetett a települési önkormányzatok részére. A felhívás célja olyan helyi programok szervezése, melyek által minden
csatlakozó település megmutatja helyi értékeit, feleleveníti hagyományait, építi és erősíti közösségét. Téglás Város Önkormányzata, valamint a projektben közreműködő Városi Könyvtár nagy örömmel vállalt részt a Szent Mihály-napi rendezvénysorozat
szervezésében, ill. lebonyolításában, tartalmas, két napon át tartó, gyermekeket és felnőtteket egyaránt megszólító alkalmakat
teremtve. A sokszínű kulturális program első állomásaként szombat délután „Sétálj velünk, fedezd fel!” címmel helytörténeti
túrára invitáltuk az érdeklődőket, melynek kijelölt állomáshelyeit bejárva a mintegy 47 gyermek és 10 felnőtt városunk történetével, nevezetes épületeivel, emlékhelyeivel ismerkedhetett meg. Az adott helyszínen kapott információk alapján kitöltött
feladatlapokkal a résztvevők a Könyvtárba tértek vissza, ahol az értékelés ideje alatt a könyvtárosok zsíros kenyérrel,
lilahagymával, üdítővel várták a gyermekeket és szüleiket.
A sok hibátlan megoldást oklevelekkel, értékes könyvekkel, édességekkel,
emléklapokkaljutalmaztuk, és reméljük, hogy a résztvevők nemcsak szép ajándékokkal, hanem maradandó tudással, helytörténeti információkkal is
gazdagodtak. A Szent Mihály-napi hétvége vasárnapján programjaink a Városi Moziban folytatódtak. Délután 16.00 órától a debreceni Szeredás Népzenei
Együttes gyermekeknek szóló „Csiribiri komédiájá”-n szórakozhattunk, népszokásokat, mondókákat, állatalakoskodásokat, meséket hallhattunk, láthattunk,
zenével és tánccal fűszerezve ismerkedhettünk az őszi ünnepkör évszázados hagyományaival. Vasárnap este 20.00 órától Czibere Béla
polgármester köszöntő szavai után, szintén ez a zenekar, de immár felnőtteknek szóló, „Jeles napok kalendárioma” című előadásukkal vezették végig a
közönséget az év legszebb ünnepein, jeles napjain. Csodálatos népzenei összeállításuk által nemzetünk, közösségünk olyan bús, és vidám dalaival,
szokásaival ismerkedhettünk meg, melyek megismerése, megőrzése a magyarság megmaradásának záloga. A műsor végén a Városi Mozi udvarán, az
ország mintegy 1300 településével együtt, egy időben, szabadtéri tűzgyújtással zártuk a napot, családias hangulatban, zeneszóval, tánccal, baráti
beszélgetéssel. És a ropogó tűz melegénél átjárta lelkünket Tamási Áron „Ábel Amerikában” c. regényének örökérvényű igazsága, miszerint „azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Reméljük, hogy legalább ezen a hétvégén mindenki az országban, valahol „otthon” volt.
Azok, akik velünk ünnepeltek, a mi kisvárosunkban, Tégláson.
Németi Katalin intézményvezető

Kisállatkertté változott október elején az Állatok
Világnapja alkalmából óvodánk udvara. Dudás
György szülő fáradságot nem kímélve elhozott
néhány kisállatot hozzánk. Így gyermekeink
megnézhették, megsimogathatták a póni lovakat, a
japán kakast és a baromfiudvar különlegességeit.
A z állatsimogatóban segédkezett Dudás György
szülő két kis óvodás csemetéje, jó példát mutatva a
többi gyereknek, hogy az állatok gondozásában már
az óvodások is kivehetik a részüket, van feladatuk a
baromfiudvarban. Köszönjük a szülők felajánlását.
Szabó Mónika óvodavezető

Tisztelt Téglási Lakosok!

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete is
csatlakozott ebben az évben az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz, melyet szeptember 16-22 között szerveztünk
meg. A programokat az európai mottók jegyében állítottuk
össze. Általános iskolánk és óvodánk tanulói részvételével
aszfaltrajzokat készítettek el a gyerekek, melyeken azt ábrázolták, hogy miért jó, ha tiszta a levegő. Jó érzés volt látni a
rajzoló gyerekek önfeledségét és csodálatra méltó a fantáziájukat, ahogyan megközelítették ezt a kérdést. A következő
napon óvodás, iskolás gyerekek kerékpáros városnézésen
vettek részt és ismerkedtek településünk nevezetességeivel,
majd késő délután pedagógusok, óvodapedagógusok, közalkalmazottak, köztisztviselők kerékpározták körbe a várost. A „Mozdulj érte” mottó jegyében
több száz iskolás, óvodás gyermek zenére tornázott együtt. Szeretnénk, ha a gyerekek már
úgy nőnének fel, hogy életmódjuk természetes része lenne a mozgás. A picik és nagyok közlekedési vetélkedőn adtak számot elméleti és gyakorlati tudásukról, a közlekedés szabályairól. A hét utolsó napján Önkormányzatunk felhívással fordult a település lakosaihoz, hogy
amennyiben lehetőségük van rá, azon a napon ne autóval, hanem gyalog, vagy kerékpárral
közlekedjenek a településen. Úgy tapasztaltuk, nagyon sok lakos teljesítette kérésünket és
sokkal kevesebb volt az autó a település utcáin.
Nagyon tartalmas programokban gazdag hetet zártunk. Reméljük mi is hozzájárultunk ahhoz
az európai gondolathoz, hogy a jövő nemzedék számára mennyire fontos a tiszta levegő és az
egészség megőrzése.

Önkormányzatunk az elmúlt években a Bóti utca északi oldalán új építési telkeket alakított ki. A kialakított építési
telkeket értékesítette és az el nem adott telket jelenleg is értékesíteni próbálja. A kialakított telkek közművesített
részén több lakóépület épült. Az építési engedély kiadásának feltétele a közüzemi elektromos hálózat és
ivóvízhálózat megléte, ezért elkerülhetetlen volt az új osztású telkek ivóvízhálózattal való ellátásának megoldása.
Önkormányzatunk a megvalósítani kívánt ivóvízhálózatot megterveztette az elkészült tervekre a hatóság a vízjogi
létesítési engedélyt megadta. Az elmúlt napokban az északi utcában és a 1501/14. hrsz-ú úton az ivóvízhálózat
kivitelezése is megtörtént. Az áramszolgáltató az újonnan kialakított közterületen az elektromos hálózatot
kiépítette.
Reményeink szerint ezzel a beruházással az újonnan kialakított telkeken tovább folytatódnak az építkezések.

Tisztelt Szülők!
A Téglás VSE kézilabda szakosztálya 2013. novemberében indítja alsó tagozatos gyermekek
számára a szivacskézilabda oktatást. A képzésünk célja, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a rendszeres sportolás iránt, fejlesszük a
koordinációs készségeket, mozgást.
Fontos dolognak tartjuk a gyerekek fegyelemre, rendszerességre, türelemre, kitartásra, alázatra
való nevelését, melyet sportágunk népszerűsítésével szeretnénk elérni.
A gyerekek edzője Varsányi Nóra lesz. További információért Karsai Katalint keressék. (06-20-583-6464)
Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. november 1-jén (péntek) az alábbi menetrend alapján közlekedik a
HALOTTAK NAPI autóbuszjárat.
2013. november 1-jén 1000, 1200, 1400, 1600 órakor Téglás Böszörményi - Kossuth L. utcasaroktól indul és
megáll Új utca sarok, Gázcsere telep, Főtér, Temető u. majd a TEMETŐNÉL.
1100, 1300, 1500, 1700 órakor Téglás TEMETŐ-től indul visszafelé és megáll a fent leírt megállókban.
AZ AUTÓBUSZJÁRAT INGYENES!

Téglási gyerekek a KALOT táborban: Mátrafüred, 2013
Hittanosaink életének fontos eseménye, ha nyaranta legalább néhány napig lelki (és testi)

élményekhez juthatnak. Így idén is több gyermek számára lehetővé tettük, hogy a KALOT által
szervezett táborozáson vegyenek részt. A KALOT, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek
Országos Testülete, 1935-től a földművesek legényegyleteit összefogó országos szervezet volt
1946-os erőszakos feloszlatásáig. Céljai: krisztusibb ember, műveltebb falu, életerős
nép és önérzetes magyarok nevelése. Meghatározó szerepe volt a falu népe lelki és kulturális
életének fölemelésében, és a nincstelen parasztság embertelen szociális helyzetének megváltoztatásában is. A KALOT Mozgalom 1988-ban éledt újjá, korszerűsítve az egykori alapelveket,
hiszen ma már nemcsak az agrárlegényeket, hanem az egész magyar társadalmat kívánja
megszólítani. Célja a mai fiatalságot öntudatra ébreszteni, képezni, hitében és erkölcsében
megerősíteni. A vidéki fiatalság keresztény és nemzeti szellemének fölemelkedésén fáradozik a
népfőiskolai tanfolyamok és táborok szervezése által. Idén is mintegy 60 gyermek juthatott maradandó élményhez a mátrafüredi KALOT
táborban. Téglásról 20-an indultunk el a tavalyról már ismert, festői szépségű falucskába. A táborban a reggeli torna után minden nap
fafaragás, hímzés, gyöngyfűzés, kőfestés, társasjátékok, karkötőfonás, gyurmázás közül válogathattak a gyerekek. Nagy sikert aratott a
gyönyörű helyi babamúzeum, pingpongozás, túrák, bobozás, foci, éjszakai túra, népdal-tanulás és a Bene patak partján eltöltött délután is.
Gyorsan teltek a napok, végül az utolsó esti tábortűz melletti vidám jelenetek, éneklés és a kiosztott édesség enyhítette az elválás
szomorúságát. Mindannyiunk életét gazdagította a barátokkal való találkozás, a népi mesterségekkel való ismerkedés, a természet
szépségeinek megcsodálása, magyarságtudatunkat erősítése, népi hagyományaink ápolása, kézügyességünk kipróbálása és fejlesztése.
Emellett sokat tanulhattunk a sokgyermekes családok példamutató keresztény életéből is.
Nagy Lászlóné

Elérkezett a digitális átállás ideje!
7 adáshoz szükséges dekóder ajánlatunk:
* Wayteq HD 95 RF dekóder 7990 Ft
Wayteq HD 95 CX dekóder 11 500 Ft (kártyafogadós)
Antennák már 6500 Ft-tól!
Érdeklődjön a csomagajánlatokról is!

Kibővült nyomtató kellék kínálattal várjuk kedves
Vásárlóinkat üzletünkben!
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Téglás Város Önkormányzata

Büszkeségünk
A Győri Nemzeti Színház társulata szép számmal gyűlt össze
a nagyszínpad nézőterén, hogy hivatalosan is megkezdje a
2013/2014-es évadot. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr
köszöntötte a társulatot és kívánt mindenkinek eredményes, jó
munkát, a győrieknek pedig élményekben gazdag színházi
előadásokat.
A Kisfaludy Alapítvány kurátorai; Prácser Attila a Signal
Biztosító Zrt. területi vezetője és Miklósy Péter a
Commerzbank Zrt. Győri Régióközpont régióigazgatója átadták a társulat szavazatai alapján a Kisfaludy-díjakat.
A színésznők közül Mózes Anita, a színészeknél
Fejszés Attila kapta meg a kitüntető elismerést.

Gratulálunk!

