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Mongólia magyarországi nagykövetségén jártunk
Hatalmas megtiszteltetés érte településünket, hiszen Mongólia magyarországi nagykövetsége látta vendégül önkormányzatunk vezetőit.
Az augusztus végén megrendezett íjászverseny sikere és híre elérte
a nagykövetséget, és Dr. Batbayar Zeneemyadar nagykövet úr egy
baráti beszélgetésre hívta Czibere Béla polgármester urat és Szabó
Csabát, hivatalunk munkatársát, a Turáni Sólyom Hagyományőrző
Egyesület tagját. A találkozó nagyon jól sikerült, szó esett természetesen az íjászversenyről, és külön dicséretben részesítette településünket a hagyományőrzés ilyen fajta ápolása miatt. A nagykövet
úr nem zárkózott el egy esetleges együttműködéstől, akár kulturális,
akár gazdasági szempontról is legyen szó és tervezi településünk
meglátogatását is a jövőben.
Czibere Béla polgármester

Országos népszavazás 2016. október 2.
Tájékoztató adatok az Országos népszavazáson
leadott szavazatokról
Összesített adatok Téglás településen
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?
Dr. Gál György Helyi Választási Iroda vezetője

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
lehetőség
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2016. (IX.28.) határozata alapján Téglás Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázati kiírás és további információk a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/
bursa_hungarica/ illetve a
www.teglas.hu oldalakon érhetők el.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 9.
sz. irodájában Jaksi Judit vezető főtanácsosnál lehet.
Tájékoztatás szociális ágazati portál elérhetőségéről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a HajdúBihar megyében szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok adatai a következő helyen érhetőek el:
http://szocialisportal.hu/intezmenykereso

Tájékoztató a 2016. évi mikrocenzusról
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust (más néven kis
népszámlálást) tart, amely két teljes körű összeírás között követi nyomon a
társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. A mikrocenzus, végrehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig
a 65/2015 (III.25.) számú kormányrendelt tartalmazza.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. Az
adatfelvétel nem teljes körű, a minta a lakások 10%-ra terjed ki, 2148 településen 440 ezer háztartást és kb. egymillió embert érint. A mintába került
háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező. A 2016. évi
mikrocenzus mintájába Téglás település is bekerült.
Az adatfelvétel két szakaszból áll: október 1. és 9. között van lehetőség az
internetes válaszadásra egyedi azonosító kódot használva, amely az érintett háztartások részére levélben került megküldésre. Ezt követően október
10. és november 8. között számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok
és tabletek segítségével.
Minden válaszadónak ki kell töltenie az alapkérdőíveket és egyet a kiegészítő felvételekből, ha az vonatkozik rá. A kiegészítő felvételek a következő kérdéscsoportokra keresik a válaszokat:
• Miként alakul a nemzetközi vándorlás?
• Hogyan rétegződik a mai magyar társadalom?
• Mekkora az egyes szakmák presztízse?
• Ki mit gondol saját jóllétéről?
• Miben akadályoznak egészségi problémáink?
További részletes információk találhatók a mikrocenzussal kapcsolatban a
www.ksh.hu/mikrocenzus2016 cím alatt.
A tervek szerint az idei mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.
Kérem Önöket, segítsék a számlálóbiztosok munkáját!
Dr. Gál György jegyző

Dr. Gál György jegyző

Hősies helytállás

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA

2016. júliusában Tégláson, az Alkotmány utcában tragikus közúti
baleset történt, melynek következtében sajnos elhunyt egy téglási
hölgy.
A helyszínen hősies helytállásról tett tanúbizonyságot Szabó Imre
Tégláson élő tűzoltó, aki tudomást szerezve a balesetről, szolgálaton kívül, szabadnapján is mindent elkövetett a sérült megmentéséért. Megtette azokat az intézkedéseket, melyek elősegítették a kivonuló mentősök munkáját, biztosította a területet a kivonuló mentőknek, tűzoltóknak.

Iskolánk csatlakozott a Világ Legnagyobb
Tanórája elnevezésű globális oktatási projekthez. A 2016. szeptember 19-ével kezdődő héten valamennyi felső tagozatos osztályban a Föld globális problémáira hívták
fel pedagógusaink a tanulók figyelmét.
ÖKO iskolaként fontos számunkra a környezetük védelme és a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása.
A rendhagyó tanóra megtartásához központilag letölthető óraterveket, posztereket,
képregényeket használtunk.

Az elhunyt hölgy családja kezdeményezte Szabó Imre kitüntetésre
felterjesztését a Polgármesteri Hivatalban. Javaslatát figyelembe
véve felkerestük a tűzoltót, megkérdeztük az eset körülményeiről.
Meggyőződve a tűzoltó helytállásáról, beadványt intéztünk Kovács Ferenc dandártábornok úrhoz, melyben kértük, hogy a lehetőségeik és a vonatkozó szakmai előírások figyelembe vételével a
hivatásos tűzoltót elismerésben részesítsék.
A beadvány folyományaként Szabó Imre tűzoltó főtörzsőrmester
hősies helytállásáért, bátor magatartásáért „Hősies helytállásért”
kitüntetésben részesült.

Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

A Város Önkormányzata valamint a gyászoló család nevében köszönjük helytállását és a kitüntetéshez gratulálunk!

Czibere Béla polgármester

Őszi lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi lomtalanítási akció”
Tégláson 2016. október 22-én, szombaton történik, és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. járművei a
lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba
vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg
a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el a Közszolgáltató.
Nem szállítja el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók,
számítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel
nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.
20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdés alapján Téglás település külterületén
a rókák vakcinázása miatt EBZÁRLAT és LEGELTETÉSI TILALOM
lesz 2016. október 1-21-ig.

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap ják otthon az autójukat, s kerékpárral jöjjenek munkáAz európai autómentes nap egy 1998 óta minden évben
szeptember 16- 22-e között megtartott – a társadalom
környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni a városlakók és a városvezetés figyelmét a megnövekedett autóforgalom
okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra,
- a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
- a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire,
- a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés
fejlesztésének szükségességére.
A szemléletformáló programsorozatban ebben az évben
213 önkormányzat vett részt.
Településünk, Téglás minden évben nagy örömmel
csatlakozik az Európai Mobilitási Hét kampányhoz.
Állandó programjaink közé tartozik a kampány aktuális
jelmondatához illetve a témához fűződő
asztfaltrajzverseny óvodások és általános iskolások
közreműködésével, az óvodai ügyességi vetélkedő a
közlekedési tanpályán illetve a kerékpáros városnézés,
melyen minden korosztály képviselteti magát. Ebben az
évben "Kerékpárral a munkába" akciót hirdettünk, melyen a dolgozó lakosságot kértük meg arra, hogy hagy-

ba, ajándékot is adtunk a lelkesedésért.
Azok a kisgyerekes dolgozók, akik autójukat kerékpárra cserélték, ajándékba vonatjegyet kaptak, hogy gyerekeikkel kipróbálhassák az alternatív közlekedés eme
módját. A vonatjegyet a debreceni Agora Élményközpontba szóló jeggyel toldottunk meg. Nagyon élvezték
a gyerekek a vonattal és villamossal történő közlekedést, valamint az élményközpont érdekes bemutatóit,
játékait is. Az iskolai Öko-szakkörösök a mobilitási hét
emblematikus figurájával, Edgarral díszített papírsárkányokat röptettek, s rendkívül tetszett nekik ez az újfajta
mozgás-élmény.
A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal
zárult, melyben arra kértük a lakosságot, hogy arra a
napra hagyják otthon autóikat.
A rendezvény biztonságos lebonyolítását a Polgárőr
Szervezet segítette.
Czibere Béla polgármester

VÁROSI HÍREK

"Halj meg és nagy leszel"
- Földes László irodalmi estje
Tégláson
Téglás Város Önkormányzata tisztelettel
hívja Önöket 2016. október 23-ára, az
1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója tiszteletére rendezett városi
ünnepségre. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az
1956-os emlékév keretében az 1956-os
emlékbizottság megbízásából pályázatot
hirdetett. A pályázaton Téglás Város Önkormányzata által elnyert támogatás jóvoltából kerül megvalósításra az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
tiszteletére rendezett ünnepi programunk.
A rendezvény megtekintési ingyenes.
Mindenkit szerettel várunk.

Tanévkezdés kellemes meglepetésekkel
Rendezett körülmények között kezdődött a tanév az iskolában. Időben elkészültek az apró javítások, tisztasági festés mindkét telephelyen.
A Fényes utcán az alsó tagozatosok a nyár folyamán teljesen felújított ebédlőben,
kulturált körülmények között fogyaszthatják el az ebédet. Ezt a felújítást az önkormányzat finanszírozta, melyet nagyon köszönünk.
Elkezdődött a tornacsarnok felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. Reméljük minél hamarabb használhatjuk a megújult tornacsarnokot.
666 tanulónak szólt a becsengetés szeptember elsején, közülük 77 kisdiák első
osztályosként lépte át az iskola kapuját. Az elsősök munkájának színesebbé tételéhez a Baptista Szeretetszolgálat tabletet adott ajándékba, mely segít nekik a
digitális világ megismerésében.
„A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány” számára felajánlott adók 1%-ból,
valamint az iskolai jótékonysági bálon befolyt támogatásnak köszönhetően sikerült beszereznünk hangszereket, projektorokat, fénymásoló gépet valamint a 15
napközis csoportunk számára játékokat (legot, labdát, társasjátékokat) vásárolnunk.
Valamennyi támogatónknak köszönjük a segítséget, mellyel az iskolai munka
eredményességét javítjuk.
Majoros Lászlóné igazgatóhelyettes

Mobilitási hét az iskolában
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói és pedagógusai évek
óta bekapcsolódnak a Mobilitási Hét
programjába. Az idén 2016. szeptember 16-án a helyben lakó pedagógusok igyekeztek minél többen kerékpárral érkezni a munkahelyre.
Kedden diákok, pedagógusok, szülők együtt kerékpároztak a településen, szerdán pedig aszfalt rajzot
készítettünk az Úttörő utcai épület
előtti úttestre.
Szeptember 22-én az autómentes
napon is igyekeztünk gyalogosan,
illetve kerékpárral érkezni munkahelyünkre.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
igazgató
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Súlyemelés IX. területi minősítő
súlyemelő versenyt rendeztek Tégláson. A csapatbajnokságot a Téglás Hajdu Ipari VSE csapata nyerte
Biharnagybajomés aGázláng SE
előtt.
A korosztályok legjobbjai:
serdülő:Pilka Roland Téglás HAJDU Ipari VSE, női serdülő: Varga
Henrietta Gázláng SE, női Ifjúsági:Tóth Vivien Biharnagybajom
SE, ifjúsági: Vajda László Téglás
HAJDU Ipari VSE
felnőtt: Antal Sándor Téglás HAJ-

DU Ipari VSE, edzők: Téglás:
Nagy László, Biharnagybajom Földi József, Gázláng SE: Ládi Imre.
A verseny legeredményesebb versenyzője: Antal Sándor

Tánctáborban az Ördögmotolla
A téglási Ördögmotolla Néptáncegyüttes táncosai ez év augusztusában tánctáborban vettek részt, Szabolcs községben.
A tartalmas öt nap alatt Berettyó-menti táncokkal foglalkoztak, de jutott idő íjászatra, hegyi túrára, tokaji városnézésre,
valamint strandolásra is. A tábor nem jöhetett volna létre
Iskolánk és Téglás Város Önkormányzatának segítsége nélkül, melyet ez úton is köszönünk!
Vámosi István táncpedagógus

