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Gyermeknap

A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Jó hangulatban, sok vidám gyermekkel zajlott 2017. május 27-én a
gyermeknap, melyre a
Mozi udvarán került.
A szervező Téglás
Város Önkormányzata mellett a rendezvény aktív közreműködői voltak a Téglási
Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény munkatársai valamint a Nyugattól Keletre Egyesület tagjai. A gyerekek ingyenesen használhatták
az
ugrálóvárat, trambulint, körhintát, emellett színes sportversenyek
és kézműves foglalkozások várták őket.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Földhasználók!
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben
terjedő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene történő védekezés
nemcsak a növénytermesztők, hanem minden földhasználó és földtulajdonos –
beleértve a kiskertek tulajdonosait is – kötelező feladata.
A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok legkésőbb
június 30-ig végezhetik el büntetlenül. Ezt követően viszont az illetékes hatóság a bejelentések alapján közérdekű védekezést rendelhet el, amelynek költségei – és a kezelést követően megállapított növényvédelmi bírság – a tulajdonost, illetve a földhasználót terhelik.
A növényvédelmi bírság mértéke – 2007. május 15. napjától kezdődően
15.000,-és 5.000.000,-Ft között határozható meg. A bírság mértékének alapja a
parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű

Betekintés a Bek Pál Kertbarátkör életébe
A Bek Pál Kertbarátkör Egyesület 2017. május 27-én a hajdúdorogi Görög Demeter Kertbarátkör tagjait fogadta, változatos programokat kínálva a vendégeknek. Megtekintették László Antalné Margitka több száz
darabból álló babagyűjteményét, a Helytörténeti Kiállítótermet és a Városi Galériát. Ezt követően Hegedüs Miklós és felesége mutatták meg
mintaértékű kertjüket és adtak hasznos szakmai, gyakorlati tanácsot a
kertbarátoknak. Ebédre Szilágyi Ferenc és Ferencz József közreműködésével a Téglási Értéktárban is fellelhető téglási kolostorost kínálták
vendégeiknek a helyi kertbarátok. A szakmai nap sok új információt és
kellemes időtöltést kínált az egyesületek tagjainak.
Fejszés Imre elnök

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGEI
az alábbi időpontokban
kerülnek megrendezésre
a Fényes utcai iskola tornacsarnokában:
Felső tagozat: 2017. június 19. 17.00 óra
Alsó tagozat: 2017. június 20. 17.00 óra
A Fényes utcai iskola Aulájában:
Művészeti Iskola 2017. június 21. 17.00 óra

virágzásától, illetve a virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles hatósági
eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a
parlagfű elleni védekezést.
Felhívom a törvény hatálya alá tartozó ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy a parlagfű elleni védekezés elmulasztása június 30-a után szankciót
von maga után!
A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye
ismeretének hiányában is el kell végezni haladéktalanul a közérdekű hatósági
védekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója,
tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően több tízezer forint
is lehet hektáronként.
A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.
Dr. Gál György jegyző

VÁROSI HÍREK
Lélekszínek
Ifj. Molnár Gábor tartott önismereti előadást a Degenfeld-Schomburg Kastélyban 2017. június 6-án. Az elmúlt két évben nagy népszerűségnek örvendő Lélekszínek c. előadássorozat folytatását lakossági igények alapján szervezte
meg az Önkormányzat és a Degenfeld Kastély tulajdonosi cégcsoportja. Ezúttal a "Tudatosság a hétköznapokban" címmel tartott előadást a népszerű szakember. A rendezvény célja, hogy segítséget adjon mindazoknak, akik az önismeret által tudatosabban és ezáltal könnyebben, pozitívabb szemléletmóddal
kívánják élni mindennapjaikat.
A „Lélekszínek” a felmerült jelzések alapján a szervezők jóvoltából
június 20-án tovább folytatódik.

TÁNC HATÁROK NÉLKÜL
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai az Nemzeti Tehetség Program pályázatának köszönhetően (NTP-MKÖ-16) tehetséggondozó programban vettek részt
2016. szeptember 22-től 2017. május 1-ig.
A "Tánc határok nélkül" elnevezésű új kezdeményezés azon téglási tehetségek számára nyújtott tanórán kívüli elfoglaltságot, akik a tánc és kineziológia területén kiemelkedő készségekkel, képességekkel bírnak. Ennek keretein belül a különböző
felmérések, tesztek által kiválasztott jelentkezők olyan képzésben vehettek részt,
melyen főleg a helyi biztosított táncfoglalkozások által fejleszthették releváns
tehetségterületüket.
A tanórán kívüli próbákat az iskola táncpedagógusa vezette, de egy alkalommal külső előadó– Hercz Vilmos, a Népművészet Ifjú Mestere – is segítette munkájukat.
Ezen alkalmakon – egy határon túli, magyarok lakta terület – Szilágyság táncaival
foglalkoztak a diákok, ezen belül csárdás és ugrálós, valamint zsibai táncokat is tanulhattak, mely az említett tájegység legényes tánca.
A csoporttal 3 napos tánctáborban is részt vettünk Szilágyzoványban, mely alatt a
helyi fiatalokkal is megismerkedhettek egy közös táncházban. Ez idő alatt segítségünkre volt Csontos Anna a Debreceni Népi Együttes tánckarvezetője. Rá egy hétre
a Tánc Világnapja alkalmából megrendezett táncházba tértünk vissza, ahol élő zenés
mulatságban alkalmazhattuk a program során tanultakat.
A pályázat keretein belül a kiválasztott lányok szilágysági viseletet is kaptak, melyet
a táncházban, majd azt követően is viselhettek. A tehetséggondozó program zárásaként Tégláson adtuk elő a tanult táncokból készült koreográfiát.
Az NTP-MKÖ-16 jelzéssel bíró pályázat elérte a célját: Iskolánk tanulóiból kiválasztott 20 legtehetségesebb diák részesült olyan képzésben, melynek során a résztvevőkben a mozgás iránti szeretet erősítésén kívül táncismereteik, kinesztetikus intelligenciájuk fejlesztését, identitástudatuk erősítését, és testi, lelki gyarapodás által
pozitív életminőség változást szerettünk volna elérni úgy, hogy a fő irányvonalunk a
magyar kulturális örökség megőrzése, a népi kultúra ápolása legyen.
Vámosi István tánctanár

Súlyemelés
A 2017. május 27-én Szerencsen megrendezett KeletMagyarországi TINI Országos Bajnokságon a téglási HAJDU
Ipari VSE súlyemelői 100%-os teljesítményt nyújtottak. Mindhárom induló aranyérmet szerzett:
kölyök 69 kg I. hely Kovács Ábel
serdülő 69 kg I. hely Szegedi Ádám
serdülő 77 kg I. hely Kiss János
edzőjük: Nagy László
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