2019. február

MEGÚJULT A KRÓNIKA

Téglás Város Önkormányzatának lapja
A lakosságban felmerülő jogos igények, a naprakész tájékoztatás és a híranyagok – szerencsére –
magas száma miatt úgy döntöttünk, hogy a Téglási Krónikát ismét havi rendszerességgel, megemelt lapszámmal bocsátjuk olvasóink rendelkezésére, hogy minden háztartásba eljuthasson.
A lap online is elérhető a http://teglas.hu/oldal/
helyi_lapok menüpontban.
Bízom benne, hogy ezzel a havi kiadvánnyal is
segíteni tudjuk az információk átadását városunk
lakossága számára!
Czibere Béla polgármester

Tisztelt Téglási Lakosok!
Önök most egy megújult kiadványt tartanak a
kezükben. A Téglási Krónikát 1992-ben alapította
Téglás Város Önkormányzata, azzal a szándékkal,
hogy pártsemleges, tárgyilagos és őszinte tájékoztatást nyújtson a városunkat érintő, itt zajló
eseményekről.
A kiadvány akkoriban havonta jelent meg, s minden háztartásba eljutott. Az eltelt évtizedek alatt
a folyóirat mindvégig megtartotta eredeti szándékát: széleskörű közvetítést kíván nyújtani a város polgárai számára az önkormányzat, a közintézmények és a civil szervezetek tevékenységéről.

Téglás Város Önkormányzata 2019. december 31-ig felülvizsgálja
a Helyi építési szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és módosítani
kívánja a Város szabályozási tervéről szóló 18/2011.(X. 26.) önkormányzati rendeletet. A hatályos HÉSZ Téglás város honlapján, a
www.teglas.hu oldalon tekinthető meg.
A téglási polgárok és a gazdasági szféra résztvevői a HÉSZ módosításával kapcsolatos, az egyes övezetek, beépítésre szánt területek, lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, közlekedési célú területek, utak felülvizsgálatára valamint az egyéb, HÉSZ-re vonatkozó építő jellegű észrevételeiket,
javaslataikat 2019. február 28-ig tehetik meg írásban Téglás Város Önkormányzata részére.
Az Önkormányzat a HÉSZ módosítása folyamán lakossági fórumot is fog tartani, amelynek várható időpontjáról és helyszínéről Téglás város honlapján tájékozódhatnak. A jelenleg hatályos HÉSZ rendelkezéseivel kapcsolatban a Téglási Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján Moldván Tamás tud tájékoztatást nyújtani. (tel.: 52/384-312)

Tájékoztatás a város
szabályozási tervének
módosításáról

EFOP 1.5.3-16-2017-00121

Humán szolgáltatások
fejlesztése települések
összefogásával
Hajdúhadház Város Önkormányzata mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be a
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – EFOP1.5.3-16 című és kódszámú felhívás keretein belül. A támogatást sikeresen elnyerve a konzorciumvezető a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzattal, valamint Bocskaikert, Létavértes,
Téglás és Újléta Önkormányzatával közösen valósítja meg a
2018. június 1-jén indult három
éves projektet.
A pályázat négy fő célja:
A közszolgáltatások minőségének és hozzáférésének javítása;
hátrányos helyzetű aktív korú
emberek megjelenésének segítése a munkaerőpiacon; helyi
kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése; a települések életminőségének javítása,
megtartó képességének növelése. A fő célok elérését szerteágazó tevékenységekkel kívánjuk megvalósítani, melynek érdekében Tégláson alkalmazás-

KÖZFOGLALKOZTATÁS
2019-BEN
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája,
melynek fő feladata, hogy elősegítse a munkavállalók elsődleges munkaerő-piacra való
bejutását.
Átmeneti munkalehetőséget
biztosít azok számára, akiknek
az önálló álláskeresése hosszú
ideig eredménytelen volt valamint lehetővé teszi, hogy az
egészséges, munkaképes korú
emberek ne segélyből, hanem
munkabérből éljenek. Az elmúlt
évben a közmunka programjaink sikeresek voltak.
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ra került 2 közösségszervező,
1 hátrányos helyzetű csoportok
koordinátora, 2 mentor, 1 szakkörvezető, 1 rendezvényszervező, 1 klubvezető-tanácsadó.
A mentorok és a klubvezetőtanácsadó feladata a segítségnyújtás városunk azon lakóinak,
akiknek eltökélt szándéka a
munkaerőpiacon való aktív
megjelenés. Bízunk benne,
hogy egyéni mentorálással, tanácsadással, családlátogatásokkal, több klub indításával (pl.
álláskeresői klub, pályaorientációs klub) célunkat elérjük.
A tanácsadás Téglás minden
lakosa számára elérhető. Minden hó első hétfőjén várjuk az
érdeklődőket a Családsegítő
Szolgálat épületében.
A közösségszervezőknek nagy
szerepe van abban, hogy még
jobban felpezsdítsék városunk
életét. Diákszövetséget, Helyi
Fiatalok Klubját alakítottunk,
melynek fontos feladata, hogy
ismereteket adjon át a fiataloknak a munka világáról. Szívességbankot is működtetünk,
melynek keretében a fiatalok
bizonyos számú jócselekedetért
ajándékot kapnak. A szakkörvezető is megkezdte munkáját
településünkön. Minden hónap

utolsó péntekjén, az Óvoda
nevelői szobájában várjuk az
alkotó kedvű, kreatív lakosokat.
A rendezvényszervező sportprogramok lebonyolításával
járul hozzá városunk életének
színesítéséhez.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ösztöndíj program kidolgozásával szeretné támogatni Téglás jó képességű diákjait.
A foglalkoztatási helyzet javítása kiemelt célja jelen projektnek. Ennek érdekében két képzés fog megvalósulni Tégláson,
egy alkalmazott számítástechnika (ECDL), és egy szociális
asszisztens képzés.
Bízunk benne, hogy a pályázat
valós segítséget fog nyújtani a
munkát kereső embereknek, és
hozzájárul ahhoz, hogy még
jobban érezzük magunkat lakóhelyünkön, Tégláson.

Nagyon sok aktív korúak ellátásában részesülő számára munkahelyet teremtettünk, biztosítottuk a megfelelő munkavégzéshez szükséges feltételeket.
A településen elvégzett munkákat a közfoglalkoztatottak nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. A programok segítségével több kis és nagy értékű tárgyi eszköz megvásárlására került sor.
A jövőben is törekszünk a kiírt
pályázatok figyelemmel kísérésére, a pályázatok benyújtására. Igyekszünk kihasználni a foglalkoztatás támogatásában
rejlő lehetőségeket és pozitív
tapasztalatokat.

2019. évben a következő
programok indulnak, várhatóan
2019.03.01-2020.02.29-ig
Szociális jellegű program (közút,
belvíz, mg-i földút): Foglalkoztatni
kívánt létszám: 30 fő, a program
teljes költsége: 41.399.944,- Ft
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (térkő): Foglalkoztatni kívánt létszám: 12 fő,
a
program
teljes
költsége:
18.720.000,- Ft
Mezőgazdaság:
Foglalkoztatni
kívánt létszám: 21 fő. a program
teljes költsége: 36.729.283,- Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (intézményi) : Foglalkoztatni kívánt létszám: 32 fő,
a
program
teljes
költsége:
37.795.929,- Ft.

KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
TÉGLÁS VÁROS INTÉZMÉNYEINEK ÉPÜLETEIN
A közigazgatási iroda, az óvoda két épülete,
a helytörténeti kiállítóterem és városi galéria
valamint a könyvtár is megújult

KÖZIGAZGATÁSI IRODA

ÓVODA RÉGI ÉPÜLETE

ÓVODAI PAVILON
ÉS VÁROSI KONYHA NAPELEM

2019. február 12-én, a felújított
közigazgatási épületben került
megrendezésre a TOP-3-2-1-15HB1-2016-00048 azonosítószámú
„Komplex energetikai fejlesztések Téglás Város intézményeinek épületein” megnevezésű
projekt zárórendezvénye.
A rendezvényen Pajna Zoltán, a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnöke beszélt a megyében
zajló fejlesztések fontosságáról,
melyek között kiemelt helyet
foglalnak el a Téglást érintő beruházások is. A projektet
Czibere Béla polgármester mutatta be a meghívott vendégeknek, a kivitelezőknek és a
sajtó képviselőinek.
Az öt intézmény-épületet érintő

projekt 185.000.000,-Ft Európai
Uniós forrásból, kormányzati
támogatással valósult meg.
Belső átalakításokra is sor került
az épületekben, így korszerű
energetikai megoldásokkal ellátott, megújult intézményekkel
gazdagodott településünk.
Az Önkormányzat valamennyi
pályázati keretből felújított épület korszerűsítéséhez hozzájárult
önerővel annak érdekében,
hogy megteremtse a működésükhöz szükséges ideális feltételeket.
A pályázat keretein belül felszerelt napelemek nagyban hozzá
fognak járulni valamennyi érintett intézmény rezsicsökkentéséhez.

ÓVODA PAVILON

HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTEREM ÉS
VÁROSI GALÉRIA

KÖNYVTÁR

3

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2019. február 9-én került megrendezésre az iskola
hagyományos jótékonysági bálja. A rendezvény
idén is nagyon népszerű volt, közel 400 ember
mulatott együtt a csarnokban. A műsorban gyermek és felnőtt produkciókat láthatott a bálozó
közönség. A pedagógusok tánca az idén a popdívák világát idézte meg. A szülők látványos
led show-val lepték meg a bálozókat. A zenét a
Gönczi duó szolgáltatta.
Köszönjük a támogatásokat és az aktív részvételt!

AMERIKAI VENDÉGEK TÉGLÁSON
2019. február 8-án érkeztek Téglásra New Yorkból
és Pennsylvania államból az International
Ministries képviselői. Az iskolában dolgozó
Becky May Stanton munkáját vették filmre.
A vendégek tanórákat látogattak és megismerkedtek Téglás nevezetességeivel is. Reméljük a
Beckyről készülő film hozzájárul ahhoz, hogy még
további évekig dolgozhasson a téglási iskola két
tanítási nyelvű programjában.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet intézményvezető

Meghívó kulturális rendezvényeinkre
SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Szeretettel hívjuk Önöket 2019. márciusában
megtartandó városi rendezvényeinkre!

Február 18-tól március 8-ig Városi Könyvtár Nőnapi ékszervásár
Március 8. 17.00 Városi Mozi „A nő szívét ki ismeri?” – zenés nőnapi est Kurely László, a Színművészeti Egyetem végzős hallgatója
Március 15. 9.30 Városi Mozi Városi ünnepség az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére
Koszorúzás a történelmi kopjafánál, ünnepi megemlékezés
a Városi Moziban, a Mednyánszky Képzőművészeti Kör katonai
alkotóinak kiállítása a Városi Könyvtárban
Március 25. 14.00 Városi Mozi Makrancos Kata – szervezett színházi előadás az általános iskolások részére
19.00 Városi Mozi Zsákbamacska – a Körúti Színház zenés
vígjátéka, főszerepben Esztergályos Cecília

Téglási Krónika• Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás,
Kossuth u. 61. • Felelős szerkesztő: Tompa Tibor Csabáné • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Kapitális Kft.

4

