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Tisztelt Téglási Lakosok!

Statisztikai adatgyűjtés

Ebben az évben jubileumi évfordulóhoz érkeztünk, hiszen az idén ünnepeljük településünk önállóvá válásának 25. évfordulóját.
A 25 évet, azaz negyedszázadot emberöltőként is értelmezzük, abban az értelemben, hogy az egy időben
született gyerekek felnőnek, és maguk is szülőkorba lépnek, tehát alkalmasak a nemzedékváltásra. A
munkában eltöltött 25. jubileum pedig hosszú évek szorgalmas munkáját, küzdelmeit, kudarcait, sikereit
foglalják magukban.
25 év egy város életében rendkívül rövid idő, ha történelmi léptékben mérünk – elég, ha csak olyanokkal
hasonlítjuk össze, mint a 30 éves háború vagy a 150 éves török hódoltság.
Emberi léptékkel mérve viszont az elmúlt 25 év igenis nagy idő, hiszen mi vagyunk a megélői. Különös
jelentőségét az adja, hogy ez egy rendszerváltással, az önkormányzatiság kialakításával párosul.
Nem volt könnyű a kezdet, hiszen a tanácsrendszer után a modern demokrácia, az önkormányzás kiépítéséhez nem voltak elődök és tanítómesterek.
Komoly kihívás volt ez az első szabadon választott képviselőtestületnek, polgármesternek, jegyzőnek,
valamint a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának.
Jó visszatekinteni az eltelt időszakra, látni az ezen időszak alatt elért eredményeket, akkor is, ha tudjuk,
hogy sokszor nagyon nehéz körülmények között, kemény munkával valósultak azok meg. Jó tudni azt,
hogy mindez 25 év összefogásának eredménye, melyet csakis egyetértésben, segítő közösségben, a lakosság támogatásával tudtunk megvalósítani.
Hiszen mi, így, együtt jelentjük Téglást, azt a várost, azt a közösséget, melyben az itt élők egymást segítve, tisztelve tudnak élni. A várost, melyben minket, téglásiakat nem csupán a lakcímünk köt össze, hanem egy olyan szellemiség is, amely megnöveli együttes erőnket, s melynek egyik legfontosabb eleme az
otthon, a szülőföld tisztelete és szeretete.
A 25 év reményt is jelent arra, hogy a városi jelleget sikerül még tovább erősíteni. Az oktatás, az infrastruktúra, a kulturális és sportlehetőségek fejlesztése mellett erősödhet városunkban a gazdaság és a munkaerőpiac is, mely vonzerőt jelenthet az itt élők, és a városunkban letelepedni kívánók számára is.
A jubileumi év súlyát fokozza, hogy 100 éves múltra tekint vissza a védőnői szolgálat és a kertbarát mozgalom, valamint 25 éves évfordulóját ünnepli Téglás Város Polgárőr Szervezete is.
A 25 éves városnapi jubileum jegyében indul a 2016-os esztendő, erre épülnek majd a városi rendezvények, s reményeink szerint a fejlesztések, beruházások is.
Kívánok Önöknek jó egészséget, türelmet, sok jó élményt 2016-ban!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal Téglás településen, a KSH elnöke által 2016. évre
engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra.
Az adatgyűjtéssel kapcsolatosan az alábbi telefonszámon
kaphatnak felvilágosítást: 06/52-529-867
(munkanapokon 8.00és 16.30 óra között).
Malakucziné Plókai Mária főosztályvezető
Központi Statisztikai Hivatal

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
VÁLTOZTAK AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI

•

Tilos !
kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet
Tisztelt állattartók !
20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani;
A közelmúltban módosításra került a kedvtelésből tartott állatok
gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendetartani;
let.
gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben
A rendelet „A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal
tartani.
való bánásmódra vonatkozó rendelkezések” című fejezete rögzíti a
Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legminden állattartó számára kötelezően betartandó szabályokat, mealább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem
lyekből – a 2016. január 1-től hatályba lépett módosításokra tekintet- minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok
tel – különösen az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet.
hathetes koráig.
Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók eseté- A csoportosan tartott állatok esetében – hacsak az adott fajra vonatben a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az
kozó tudományosan elfogadott ismeretekből más nem következik – a
egyed korának és élettani állapotának megfelelő minőségben, meny- tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés
nyiségben és lehetőség szerint az adott faj természetes viselkedési
és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-,
szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani.
pihenő-, és búvóhelyhez.
A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása
A talajszinten élő állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha
lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környe- füves területen, vagy közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet.
ző lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükség- Az akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy
telenül ne zavarja.
más arra alkalmas tárggyal kell lefedni, vagy az akvárium olyan mérA kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójá- tékben tölthető fel vízzel, hogy a vízszint és az akvárium felső perenak naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartó- me közti távolság alkalmas legyen a hal kiugrásának megakadályozának gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környe- sára.
zeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint
Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos.
hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson
Patás állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos.
sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben,
Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítévalamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
sére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az
A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell
állat egészségét ne veszélyeztesse.
lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíte- Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal
ni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kell tartani.
kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási
Hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetmódra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

Affalterbach ajándéka
A 2015-ös advent idején ismét nagy mennyiségű ajándékkal lepett
meg bennünket német testvérvárosunk, Affalterbach. A lakossági felajánlások révén összegyűjtött játékok, iskolaszerek november végén
érkeztek meg a téglási Polgármesteri Hivatalba, ahol átadtuk a hét
doboznyi adományt a város gyermek-és ifjúsági intézményei számára,
akik továbbították azokat a rászoruló családoknak, örömet szerezve
ezzel nagyon sok téglási gyereknek. Az óvoda, iskola, a családsegítő
és védőnői szolgálat mellett a polgármesteri hivatal munkatársai is
részt vettek az ajándékok továbbításában : az „Ezüstcsengő” rendezvényre kilátogató gyerekeket ajándékozták meg a testvérvárosi felajánlásokból.
A gyerekek nevében köszönjük Affalterbach Testvérvárosi Bizottságának: Christa Priester elnöknek és a bizottság tagjainak, valamint a
város lakosainak, diákjainak a nagylelkű segítséget!

ve tükörképüket ne láthassák.
Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt, ha az
állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik.
A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak
szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem
szabad.
Az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és
tartási céljának (használatának) megfelelően olyan takarmánnyal
ellátni, amely annak jólétét szolgálja.
Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet –
ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására
képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Szájkosarat használni kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására.
Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
Amennyiben az állattartó a fentiekben részletezett rendelkezéseket
nem tartja be, úgy az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Téglási
Polgármesteri Hivatal Jegyzője az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerint tizenötezer
forint alapösszegű bírságot szabhat ki.
Kérem az érintetteket a jogszabályban rögzített kötelezettségeik maradéktalan betartására.
Dr. Gál György jegyző

KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK
A „Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány” köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-kával hozzájárultak az óvoda udvari játékainak bővítéséhez.
Tisztelettel várjuk továbbra is adójuk 1%-kának felajánlását.
ADÓSZÁM: 18555206-1-09
Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma

VÁROSI HÍREK
IFJÚSÁGI PROGRAMOK
A Nyugattól Keletre Egyesület az Erasmus+ programban 3 ifjúsági csereprogramot nyert erre az évre. A cserékre külföldi fiatalok érkeznek, ahol
megismerhetitek őket, gyakorolhatjátok az angol nyelvet. Mindezt ingyen,
teljes ellátás mellett!!! Ne hagyjátok ki! A jókedv és a szórakozás garantált!
Már
most
várjuk
jelentkezéseteket!
(Tel:
30/790-6192,
nyugattolkeletre@gmail.com) Ha megnéznéd, hogy milyen is volt egy
program,
a
facebook profilunkon
(https://www.facebook.com/
nyugattolkeletre/) rengeteg képet találhatsz a cserékről!
1, Should I stay or should I go (2016. április 2-10, Téglás)
Téma: Munkavállalás itthon vagy külföldön?
Résztvevők száma: 24 fő (angol, spanyol, lengyel, magyar)
Célcsoport: 16-25 év
Program hossza: 9 nap
Magyar jelentkezők lehetséges száma: 5 fő
2, We’re Parents (2016. augusztus 6-14, Téglás)
Téma: A gyermekvállalás és családalapítás a fiatal felnőttek körében
Résztvevők száma: 24 fő (olasz, bolgár, román, magyar)
Célcsoport: 16-25 év
Program hossza: 9 nap
Magyar jelentkezők lehetséges száma: 5 fő
3, In the footsteps of tradition (2016. július 9-17, Berettyóújfalu)
Téma: az európai tradíciók, hagyományok
Résztvevők száma: 35 fő (cseh, bolgár, lengyel, görög, magyar)
Célcsoport: 16-25 év
Program hossza: 9 nap
Magyar jelentkezők lehetséges száma: 6 fő

Láthatatlan Angyal adománygyűjtés
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hagyományosan több éve szervezi a Láthatatlan Angyal elnevezésű adománygyűjtését az év utolsó hónapjaiban. Ennek legfontosabb
célja, hogy névtelenül támogassuk a településen nehezebb körülmények között élő gyerekek, családok
gondtalan karácsonyát. Felajánlásokat fogadunk tartós élelmiszer, mesekönyvek, játékok, tisztító-és
tisztálkodási szerek, édességek formájában.
Az akció minden évben sikeres a Láthatatlan Angyalok példamutató közreműködésével.
Az összegyűjtött bőséges és minőségi adományokat
karácsonyi ünnepség, illetve élelmiszercsomag osztás keretében a Szolgálat munkatársai személyesen
nyújtották át a rászoruló gyerekeknek, családoknak.
Köszönetet mondunk a Szolgálatunk, a gyermekek
és családjaik nevében mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik
az embertársaikon való segítségnyújtást.

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület
egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé
a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása
érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is
biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879, 70-389-4178

Újévi látogatás a minisztériumban
A Bek Pál Kertbarátkör Egyesület tagsága a Földművelésügyi
Minisztériumban járt, ahol a Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetségének évadnyitó szakmai konferenciáján vettünk részt,
ahonnan értékes szakmai ismeretekkel távozunk, melyet reményeink szerint sikerrel ültethetünk át a gyakorlati tevékenységeink sorába.
Fejszés Imre elnök

Hulladékgazdálkodás
Szemétszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás:
Németh Balázs Tel: 06 20 2157 284
Ügyfélfogadási rend: Csütörtök: 9.30-11.00 a Liget u. 1. sz alatt
Szelektíven gyűjtött hulladék szállítási időpontjairól
2016.
január 21.; február 18.; március 17.; április 14.; május 12.; június 9.;
július 7.; augusztus 4.; szeptember 1.; szeptember 29.; október 27.;
november 24.; december 22.
A BIO (barna tetejű) hulladékgyűjtő edényzetek ürítési időpontjairól
a későbbiekben tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

Tégláson a Nyárfa utca 7. szám alatti, felújításra szoruló családi ház
nagy telekkel olcsón eladó.
Irányár: 3 MFt.

AUTÓBUSZOS SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
A Nyíregyházi Rotary Club autóbuszos színházlátogatást szervez 2016.
április 23-án Budapestre, a Madách Színház Nyomorultak c. előadására, melyre várjuk a téglási színházkedvelőket is. Megfelelő számú
jelentkező (50 fő) esetén Téglásról is indul autóbusz. Amennyiben a
jelentkezők száma nem éri el az
50 főt, az indulás Nyíregyházáról történik. Jegyárak a hely kategória
függvényében: 3400-4600-6900-8700,- Ft/db. Útiköltség kb. 3500,- Ft.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 9. és 10. sz. irodájában lehet.
Polgárőr hírek Téglás Város Polgárőr Szervezete a bűncselekmények és lopások megelőzése és megakadályozása végett 2015. december 22-én és 23-án, valamint 30-án 22:00 –
02:00 óráig, portyaszolgálatot adott. A szolgálatokon átlag 15 fő vett részt. A szolgálati
járművön kívül, alkalmanként 3-4 fő a saját autójával látta el a szolgálatot. December 31én is vigyáztunk a város, és a lakosság értékeire és nyugalmára.
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Labdarúgás
Súlyemelés
A Téglás VSE legfiatalabb labdarúVII. HAJDU ZRT KUPÁT rendeztek Tégláson.
gói is elkezdték a 2016-os évet. Az
A verseny kiemelt országos viadal volt. Olimpiév első edzése jó hangulatban zajlott
konok Eb-érmes versenyzők is dobogóra léptek
a Bárczay Anna Városi Óvodában.

Magyar Bajnokok mellett. A verseny fővédnöke: Novotni István vezérigazgató. A versenyt
megnyitotta Czibere Béla polgármester úr, a
versenyt megtekintette Dobos Imre MSSZ –
elnöke. A fődíj automata mosógépet Gyurkovics Ferenc nyerte, még a nőknél Nagy Nikoletta C28 – as centrifugát, és még más értékes díjak is gazdára találtak.

