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Pályázati fejlesztések Tégláson
A TOP 3.3.3-15 kódjelű, Fenntartható közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó pályázat révén a
Dózsa György utcán a pályázatban szereplő
kerékpár- és gyalogút elkészült terveinek engedélyeztetése az illetékes hatóságnál folyamatban van. Építési engedélyt várhatóan augusztus
hónap első felében megkapjuk.
A Zöld város kialakítása elnevezésű TOP 2.1.2
-15 kódjelű pályázat kapcsán elkészültek a kiviteli tervek, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik. Az ajánlattételi felhívás várhatóan
augusztus hónap elején meg jelenik.
A VP 6.7.4.1.1 kódjelű, Településképet meghatározó épületek külső felújítása, energetikai
korszerűsítésére szolgáló pályázat jóvoltából
kerül sor a Súlyemelő és edző terem külső rekonstrukciójára, és kisebb mértékű gépészeti,
világítástechnikai korszerűsítésére. A kivitelezési feladatokra a legkedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozóval a szerződés megkötésre került.

FELHÍVÁS
Tisztelt Téglási Lakosok!
A
Kormány
1364/2018./
VII.27/számú határozatával
döntött a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos további intézkedésekről.

Tájékoztatás
könyvtári zárvatartás meghosszabbításáról
Téglás Város Önkormányzata a könyvtár épületkorszerűsítési
munkálatai miatt az intézmény tervezett
zárvatartását előreláthatólag 2018. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
Nyitás: 2018. szeptember 3. (hétfő)
A köyvtár munkatársai ügyeletet tartanak, a visszahozott dokumentumokat átveszik.
Olvasóinktól az átmeneti kellemetlenségekért
elnézést kérünk!

Németi Katalin intézményvezető

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
TÉGLÁSON
2018. szeptember 22-én, szombaton
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 zsákban vagy
gyűjtőedényben– 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 szállítjuk 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.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz fűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési
költségek viselésével összefüggésben, amely a nem fedezi a
szállítási és darabolási költségeket.

Bontási munkálatok elkezdődtek.
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázat révén 5 téglási közintézmény újul meg.
A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A
nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés
megkötésre került. A munkaterületek átadását
követően a kivitelező az építési területeken július végén felvonul.
A Bárczay Anna Városi Óvoda régi épületének
belső felújítására kiírt közbeszerzési eljárás
eredményesen lezárult. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés megkötésre került.
A felújítási munkálatok elkezdődtek. A kivitelezési költségek nagyobb részű támogatási forrása a Belügyminisztériumi Az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása elnevezésű előirányzat, kisebb része önerőből kerül biztosításra.
Czibere Béla polgármester

A Kormány felkérte az Önkormányzatokat azon ingatlanok,
háztartások felmérésére, akik
nem részesültek a korábbi
téli rezsicsökkentés intézkedéseiben és nem rendelkeznek gázszolgáltatási szerződéssel.

felvilágosítást is adnak a 384312- es telefonszámon.
Kérem azon téglási lakosokat,
akik a fenti feltételeknek
megfelelnek, igénybejelentésüket 2018. szeptember 15-ig
tegyék meg.

Ennek alapján a Polgármesteri
Hivatal felméri azon téglási
háztartásokat, akik a vezetékes
gáz fűtéstől eltérő fűtőanyagot
használnak és nem rendelkeznek gázszolgáltatási szerződéssel.

Az igénybejelentőnek azt is
tudomásul kell venni, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság ellenőrzi, hogy
a bejelentő korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
és a fenti feltételeknek megfeAz igénybejelentéseket a Pol- lel a háztartás.
gármesteri Hivatal iktató iro- Téglás, 2018. augusztus 7.
dájában lehet megtenni formaCzibere Béla polgármester
nyomtatvány kitöltésével, ahol

Határtalanul! Erdélyben
A Határtalanul! pályázat keretében 2018.05.30-06.01. között iskolánk 45 hetedik évfolyamos tanulója valamint
4 pedagógusa Erdélybe tett kirándulást.
Utazásunk során először Nagyváradra látogattunk el. Megnéztük a Római Katolikus Székesegyházat, sétáltunk
a város utcáin, megcsodáltuk a parkokat ás a szecessziós épületeket, mint például a Sas Palotát. Utunk következő állomása Királyhágó volt. Itt a táj gyönyörű! Nem győztünk eleget fényképezni. Utunk Kolozsváron folytatódott. Bementünk a Szent Mihály Templomba, aztán Hunyadi Mátyás szobránál álltunk meg. Estére érkeztünk
meg a festői szépségű Torockóra, ami a híres Székelykő mellett található.
Kirándulásunk második napját a Torockói Múzeum megnézésével kezdtük. Ezután a Tordai Hasadékban sétáltunk. A gyönyörű idő is kedvezett a túránknak. Majd következett a Tordai Sóbánya. Nagyenyeden megálltunk a
híres kollégiumnál. Gyulafehérváron megkoszorúztuk Hunyadi János síremlékét. Az esti szállásunk Déván
volt. Ez a szállás is nagyon barátságos volt.
A harmadik nap reggelén ellátogattunk a Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott kolostorba, ahol könyveket
ajándékoztunk az ottani gyerekeknek. A vajdahunyadi várat belülről is megcsodálhattuk. Ezután Marosillyén megtekintettük Bethlen Gábor
szülőhelyét. Utolsó helyszínként Nagyszalontára utaztunk a Csonkatoronyhoz. Élményekkel
gazdagon tértünk haza.
Zdrobáné László Nóra pedagógus

35 éves jubileum
A Téglás Városi Polgármesteri Hivatal munkatársának,
Papp Ferencnének
közszolgálatban eltöltött 35. éves jubileuma alkalmából
szívből gratulálunk!

HÍREK
Tájékoztatás az ingatlanok előtti közterületek körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyó- háromszög"-ben (az egymáshoz közeledő járművek között szükséges látómező, az egymásra szabad rálátást
tisztántartásáról, karbantartásáról, belterületi kák és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok)
vízrendezésről, és kapubejárók létesítéséről tisztítása, gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átere- biztosító terület).
szeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommen- • Olyan kapubejáró építése esetén, mely állami utat
Tisztelt Téglási lakosok!
Téglás város közterületeinek rendezésével, gondozásával, kapubejáró létesítésével, átereszek elhelyezésével
kapcsolatosan több esetben is tapasztalható, hogy a lakosság nincs megfelelően tájékoztatva. Ezért az alábbi
tájékoztatást kívánjuk Önöknek nyújtani, hiszen a városüzemeltetési feladatok megvalósításához a lakosság szoros együttműködése is szükséges.
A legfontosabb lakossági feladatok, melyek az ingatlanok és az előtti közterületek esetében rögzítenünk kell:
Közterület karbantartása, tisztántartása:
• Az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendbe tartani, gyomtól,
gaztól, szeméttől, - különös tekintettel a parlagfűtől –
megtisztítani.

•

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van az
úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró
sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni.
A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan

tesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosí- érint (a szomszédos településekre is átvezető főútvonatása.
lak és a vasútállomáshoz vezető út) az illetékes közút
kezelőjétől kell az engedélyt megkérni. Közterületen
Belterületi vízrendezés, kapubejáró létesítés, faültetés: bárminemű burkolat felbontása csak a Jegyző, az orszáAz ingatlanok előtti új átereszek építése alkalmával a
gos közúthálózatba tartozó utak tekintetében az illetékes
műtárgy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges. Itt felhívnélkül vezesse el és ezért minimum 20 cm átmérőjű átjuk a figyelmet a következőre: a kapubejárók építése
ereszek beépítése javasolt, melyről gondoskodni az insorán előfordulhat, hogy a közterületen található gyagatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kö- logút is felbontásra kerül. Ebben az esetben szükséges az
telessége. Az adott utca árokrendszerének lejtéséről a
egyeztetés. Nem elfogadható megoldás az, ha a kapubetelepülés vízkárelhárítási terve ad tájékoztatást.
járó szintbeli megemelése a gyalogút szintbeli megemelésével is együtt jár, hiszen az zavarhatja az akadály• Az ingatlan tulajdonos a tulajdonában lévő ingatlan mentes közlekedés (mozgáskorlátozottak, babakocsival
körüli területen található padkán és árkon végzett mun- járó szülők) megvalósításának elvét.
kálatokat, járműbehajtó, - átereszépítést és átalakítást, fa Közterületen fát kivágni, csak a Jegyző engedélyével
- és cserjeültetést annak megkezdése előtt a Polgármes- lehet, pótlási kötelezettséggel.
teri Hivatallal egyeztetnie szükséges. Fontos megjegyezni, hogy fa- és cserjeültetés esetében a lakosok vegyék Házszámot jelző tábla elhelyezése:
figyelembe az érintett közművek nyomvonalait. A köz- • A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasművezetékek alá (villanyvezeték) vagy fölé (gáz- vízve- ható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és
zeték stb.) ne ültessenek növényzetet!
pótlásáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.
• A balesetmentes közlekedés érdekében a meglévő A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla)
fákat gallyazzák le, és újat ne ültessenek a kerékpárút az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól
űrszelvényébe. (2,5 magasság, szélesség 30-30 cm a ke- látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjérékpárút két szélétől) Hasonlóan járjanak el a gyalog- nek, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.
utak és a közutak (szélesség 50-50cm) űrszelvényei esetében is. Sarki telkek esetében figyeljünk oda, hogy az Téglás, 2018.augusztus 7.
utak csomópontjában ne építsünk, telepítsünk a „rálátási
Dr. Gál György jegyző

„TÁNCOK HATÁRTALANUL”
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai – az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által meghirdetett, „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó
programok támogatása” című – a Nemzeti Tehetség Program pályázatnak
köszönhetően (NTP-MŰV-17-0193) tehetséggondozó programban vettek
részt 2017. október 2-től 2018. május 31-ig.
A "Táncok határtalanul" 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 helyben biztosított táncfoglalkozások által fejleszthették releváns tehetségterületüket. A tanórán kívüli
próbákat az Iskola táncpedagógusa vezette, de egy alkalommal külső előadó;
Hercz Vilmos, a Debreceni Népi Együttes vezetője, a Népművészet Ifjú
Mestere is segítette munkájukat. Ezen alkalmakon egy határon túli kárpátaljai település; Nagydobrony táncaival foglalkoztak a diákok, ezen belül szóló
és páros táncokat is tanulhattak. Egy alkalommal Budapestre utaztak, ahol a
Magyar Állami Népi Együttes előadását tekintették meg a MOM Kulturális
Központban.
A csoport 3 napos tánctáborban is részt vett Nagydobronyban, mely
során a helyi fiatalokkal is megismerkedhettek egy közös táncházban, majd
az azt követő foglalkozásokon. Ezek mellett az első napon közös táncpróbán
vettek részt a beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes táncosaival is. A tábor
során segítségükre volt Csontos Anna; a Debreceni Népi Együttes csoportvezetője, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltségének mentora.
A pályázat keretein belül a kiválasztott lányok nagydobronyi népviseletet, a fiúk pedig kalapot kaptak, melyet a táncok elsajátítása után készült
alkotás bemutatása során viselhettek. A tehetséggondozó program végén
Tégláson adták elő a tanult táncokból készült koreográfiát.
Az NTP-MŰV-17-0193 számú, „Táncok határtalanul” című nyertes
pályázat elérte a célját; Iskolánk diákjaiból 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

Fogorvos szabadsága
Dr. Szilágyi Zsolt augusztus 7-től augusztus
28-ig szabadságon lesz.
Ez idő alatt Dr. Pétery Zoltán helyettesíti
saját rendelési idejében.

Gyermekorvos szabadsága
Dr. Gál Róza szabadságon lesz
2018.08.01-2018.08.17-ig,
2018.08.21-2018.08.24-ig
és 2018.08.24-2018.08.31-ig.
2018.08.01-2018.08.17.
Helyettesít Dr. Szabó Éva
Rendelési idő:
Hétfő 9.30-11.00
Kedd 9.30-11.00
Szerda 15.00-16.30
Csütörtök
9.30-11.00
Péntek 15.00-16.30
2018.08.21-2018.08.24.
Helyettesít Dr. Szabó Éva
Rendelési idő:
Kedd 8.00-9.30
Szerda 15.00-16.30
Csütörtök
8.00-9.30
Péntek 15.00-16.30

Tégláson hamarosan induló
porfestő üzem
az alábbi pozíciókra keres
- hosszú távra - munkatársakat:
- üzemvezető
- műszakvezető
- porfestő-gépkezelő
- targoncavezető
- adminisztrátor
Jelentkezni:
a termofuvar@gmail.com email címen,
vagy a
20-947-4257-estelefonszámon.

2018.08.24-2018.08.31.
Helyettesít Dr. Szabó Éva
Rendelési idő:
Hétfő 15.00-16.30!
Kedd 8.00-9.30
Szerda 15.00-16.30
Csütörtök
9.30-11.00
Péntek 15.00-16.30
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