TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2015. 18. hét 3.szám

PROGRAMOK:
8:00
Zenés reggeli ébresztő, majd táncos-zenés felvonulás
a Polgármesteri Hivatal előtti térről a Helyőrségi Zenekar közreműködésével
9:00 Reggeli torna a Sportpályán a színpad előtt
9:15 Trapp-Party futóverseny és örömfutás, indulás a Sportpályáról
9:50 Színpadon a Helyőrségi Zenekar
10:10 Játékos csapatverseny
10:20 Telefondobáló verseny
10:30 11-es rúgó verseny
10:40 Kincskereső játék
(A sportesemények párhuzamosan zajlanak)
10:00 Elszármazottak találkozója (bowling pálya)

csoportjának bemutatója
18:30 Sztárvendég: Varga Viktor
21:00 Tűzijáték
19:00 - 22:00 Zenél a Slack Zenekar
A délelőtt folyamán (9 órától):
- arcfestés, tetoválás, anyáknapi kézműveskedés
óvodapedagógusokkal
- lufihajtogatás a Családsegítő Szolgálat
munkatársaival
- látványfőzés
- főzési lehetőség
8:00 - 10:00 katonai toborzás, HX katonai jármű bemutató
Egész nap kirakodóvásár, körhinta, óriáscsúszda és
egyéb
vidámságok várják a velünk ünneplőket.

10:00 - 11:00 és 12:00 - 14:00 Városnéző kisvonatozás és Közreműködnek:
Bárczay Anna Városi Óvoda, Bátori Barangolók, Bek Pál
tandemkerékpározási lehetőség
14:30 Városi ünnepség:
14:30 Ünnepi beszédet mond Czibere Béla polgármester
Díjak, kitüntetések átadása
15:30 Óvodai és iskolai tánccsoportok, Téglási Teátristák
16:10 „Én most szeretlek téged” - Mohos Péter műsora
16:40 Margitai Borisszák nótacsokra
17:00 Öregfiúk labdarúgó mérkőzés (új pálya)
17:20 SHINKENDO - zenés japán harci bemutató
17:50 Könnyűzenei Kvíz és a LESZ DANCE TSE felnőtt
Nyugattól Keletre Egyesület felhívása fiataloknak

24 fő (bolgár, horvát, lengyel, magyar) Célcsoport: 18-25 év, Prog-

Kertbarátkör, Bocskai Lövészdandár Helyőrségi Zenekara, Debreceni Shinkendo Klub, Debreceni Toborzóiroda, DJ Pufi (Balogh János), Holdfény Majorette Csoport, II. Rákóczi F. Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Baptista Ált. Isk. és AMI, Iván Ildikó, Lakatos Andrea, Sallainé Nagy Zsuzsa, LESZ DANCE TSE Tóth Alíz vezetésével, Margitai Borisszák, Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Mohos Péter zenész, Nyugattól Keletre Egyesület, Képviselő Testület tagjai, Téglás Városi Sportegyesület, Téglási Teátristák,
Slack Zenekar.

(A programok kezdési időpontja némileg változhat.)

sa a fiatalokra. Résztvevők száma: 24 fő (spanyol, román, olasz,

Egyesületünk az Erasmus+ programban 4 ifjúsági csereprogramot is ram hossza: 10 nap, Magyar jelentkezők lehetséges száma: 5 fő

magyar) Célcsoport: 18-25 év. Program hossza: 8 nap. Magyar je-

nyert. A cserékre külföldi fiatalok érkeznek, ahol megismerhetitek 2, Once upon a life (2015. július 17 – 26. Debrecen)

lentkezők lehetséges száma: 5 fő.

őket, gyakorolhatjátok az angol nyelvet. Mindezt ingyen, teljes ellá- Téma: A résztvevő országok kultúrájának megismerése népmeséken, 4, Marry Europe! (2015. október 3 – 10. Debrecen)
tás mellett!!! Ne hagyjátok ki! A jókedv és a szórakozás garantált!

21. századi meséken keresztül. Résztvevők száma: 24 fő (bolgár,

Téma: Az európai országok házasságkötési szokásai, családalapítás,

Már most várjuk jelentkezéseteket! (Tel: 30/790-6192,

észt, olasz, spanyol, román, magyar), Program hossza: 10 nap. Ma-

gyermekvállalás. Résztvevők száma: 40 fő (lengyel, olasz, portugál,

nyugattolkeletre@gmail.com)

gyar jelentkezők lehetséges száma: 5 fő

román, magyar) Célcsoport: 18-25 év

1, European heritage (2015. július 6 – 15. Téglás)

3, Neither with it, nor without it (2015. augusztus 8 – 15. Téglás)

Program hossza: 8 nap

Téma: Európa kulturális és természeti öröksége Résztvevők száma:

Téma: a digitális világ, internet, számítástechnika fejlődésének hatá-

Magyar jelentkezők lehetséges száma: 7 fő

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Hirdetmény az óvodai felvételekről

igazolványa, a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe teltől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket a fenntartásában

járhat, a gyermek oltási kiskönyve.

lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a hatályos

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szep- óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint:

tember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést

A beiratkozás a 2015/2016-os nevelési évre történik.

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek

A beiratkozás időpontja 2015. április 28-30. 8.00-14.00 óráig

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvo- családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos hely-

Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a,

dai foglalkozáson kell részt vennie.

óvodavezetői iroda

Téglás Város Önkormányzathoz. A jegyző a szülő kérelmére és az

zete indokolja.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szep- Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője,

A nevelési év első napja: 2015. szeptember 1., utolsó napja 2016.

tember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

augusztus 31.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az intézmény köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt

amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával a www.teglas.hu értesíti a település jegyzőjét.
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
oldalról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, kitöltött
Az
óvoda
az
integráltan
nevelhető
sajátos
nevelési
igényű
gyermetartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
„JELENTKEZÉSI LAP”-ot.
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
keket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, TAJ kártyájának má- szerint. Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazga- Téglás, 2015. március 26.
solata, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazol- tási területe. A felvételről meghozott döntésről 2015. május 18-ig
ványa, a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági írásban értesítjük a szülőket. Az elutasító határozat ellen a kézhezvé-

Czibere Béla
polgármester

Téglás eboltás
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező pótoltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz: 2015.04.29. (Szerda) 08:00-09:00-ig volt gázcseretelep, 2015.04.30.
(Csütörtök) 16:00-17:00-ig Ady E. u. sarok. A 164/2008 (XII. 20) FVM Rendelet értelmében minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező. Az oltás ára féregtelenítéssel együtt 3500,- Ft. Az összeterelt oltás
helyszínein csak chippel ellátott kutya oltható be! Az oltási könyvet mindenki hozza magával! Az oltás és chipezés alól szándékosan elvont ebek tulajdonosa ellen szabálysértési eljárás indul. Az ebek tartási helyén is lehetőség van oltásra és chipezésre. Tel.: 06-20-945-58-46 Dr. Kecskés Lajos állatorvos
Tisztelt Vállalkozók, Őstermelők!
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek az 1990. évi C. a helyi adókról szóló törvény
alapján a 2014. év tekintetében iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, azt 2015. június 1-jéig kell teljesíteni. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérhető a www.teglas.hu
oldalon az E-ügyintézés, Letölthető kérelmek menüpontban, illetve a Polgármesteri Hivatal 6-os számú irodájában kérhető.
Az 1990. évi C. törvény 35. § (2) alapján a helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó (egyéni
vállalkozó; mezőgazdasági őstermelő; jogi személy, ideértve ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; egyéni cég). Az 52. § 26. b) pontja alapján vállalkozó a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő is, feltéve,
hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja.
Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.
A bevallás benyújtásával egyidejűleg az esedékes iparűzési adót a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél (4243 Téglás, Dózsa Gy. u. 13.) vezetett 60600156-11038195 számú
számlára kell teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük az adószám/adóazonosító vagy az
adóhatóságuknál azonosításra használt négyjegyű mutatószám feltűntetését.
Amennyiben a bevallások megtételéhez segítségre van szüksége, vagy a bevallásokkal,
adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, munkatársaink ügyfélfogadási időben
készséggel állnak rendelkezésére a 6-os irodában vagy az 52/384-312-es telefonszámon.

Templombúcsúra készülünk
A liturgikus naptár két napot szentel Jézus nevelőatyjának: március 19-én Szent Józsefre, mint a Szentcsalád őrére, fejére, XII. Piusz pápának köszönhetően 1955. május 1-étől e napon mint munkások példaképére, védőszentjére tekintünk. A téglási római katolikus templom ez utóbbi titulusra lett szentelve, melyet az
egyházközség hívei esztendőről esztendőre igyekeznek nagy tisztelettel és méltó módon megünnepelni.
Minden bizonnyal a Tégláson élő szorgalmas, dolgos emberek, gyári munkások nagy száma miatt lett
templomunk titulusa Munkás Szent József, akinek egyszerű példája megtanít arra, hogy: „Nem azért
élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk.”
Ezt a lelkületet szeretnénk magunkban is megerősíteni május első vasárnapján, a délután 4 órakor kezdődő
templombúcsúi szentmisében, amikor is megáldjuk a kívülről megújított templomtornyot. Előtte lévő estéken pedig kilencedet végzünk közösen, hogy bűnbánattal, lelki nyitottsággal felkészüljünk a búcsúi kegyelmek elnyerésére.
Kérjük minél többen Szent Józsefet, segítse meg a mai fiatalokat, hogy felelősségteljesen, szorgalmas tanulással készüljenek fel az életre! Segítse a munkáltatókat és munkavállalókat is, hogy kemény fáradozásuk méltó munkabérhez, a becsületes munka tisztességes javadalmakhoz juttasson mindenkit hazánkban!
Juhász Imre plébános

VÁROSI HÍREK
Kedves Gyerekek!
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai sok szeretettel várnak benneteket
május 1-én a város napi rendezvény délelőttjén a Sportpályára.
Aki szeretne emlékbe lufiból hajtogatott virágot,
katicát, teknőst vagy kardot, az keressen bennünket a sátrunknál!
Jó szórakozást kívánunk!
Gerencsérné Fazekas Márta intézményvezető
„Szeretettel várunk mindenkit 2015. október 9-én
(péntek), 19 órai kezdettel Budapesten, a Madách
Színház: MAMMA MIA! c. előadásának közös
megtekintésére! A jegyek rendelhetők, valamint
további információk kérhetők a Polgármesteri
Hivatalban Juhász Anitánál.
Tel.: 52/384-312 Jegyárak: A. kategória 9.900.Ft B. kategória 8.900.- Ft C. kategória 7.700.- Ft
D. kategória 6.700.- Ft E. kategória 5.200.- Ft
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás
folyamatellenőri munkakörre
munkavállalót keres azonnali munkakezdéssel
Feltétel: villamosipari, mechatronikai,
vagy épületgépész technikusi végzettség
Jelentkezés: személyesen,
a cég telephelyén, Tégláson
(Papp Sándorné HR munkatársnál)
Tel.: 52/582-804.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció”
Tégláson 2015. május 16-án, 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.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel

6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lélekszínek
Óriási érdeklődés övezte a téglási Önkormányzat legutóbbi rendezvényét. Lélekszínek címmel Ifj. Molnár Gábor
parapszichológus önismereti előadásán vehettek részt az érdeklődők a téglási Városi Galériában. Az előadót jól ismeri a
téglási közönség, hiszen alkotásaiban több alkalommal gyönyörködhettünk már a Városi Könyvtár kiállításain. Ifj. Molnár Gábor harmonikus személyisége nemcsak bőrmunkáin, festményein, hanem az önismereti előadásban is tükröződik.
Közérthetően, élvezetesen, színesen adta tovább
gondolatait érdeklődő közönségének. A rendezvény sikerét mutatja, hogy a jelenlévők kérésére
hamarosan - nagyobb létszámot befogadni tudó
helyiségben - folytatódik az önismereti előadássorozat Tégláson.
Tompa Tibor Csabáné

Háziorvosok rendelési ideje:

A Bárczay Anna Városi Óvoda május 12-én a Madarak és Fák napjának
tiszteletére kiállítást szervez az óvoda udvarán.
Kérjük azokat a lakosokat, akiknek szép, különleges madara, vagy
szárnyas kisállata van vegyen részt kiállításunkon.
Célunk, hogy óvodásaink és a város lakói is gyönyörködhessenek a
madarakban, és gyermekeinket az állatok szeretetére, tiszteletére ilyen
módon is neveljük.
A kiállítás helyszíne: Bárczay Anna Városi Óvoda udvara.
(4243 Téglás, Kossuth u. 72/a)
A kiállítás időpontja: 2015. május 12. kedd
Jelentkezni lehet: Szabó Mónika óvodavezetőnél, vagy az
ovoda@teglas.hu email címen.

Sikeresen szerepeltek a Téglási HAJDU Ipari VSE súlyemelői Budapesten az Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon.
Hétvégén Egyetemi és Főiskolás Országos versenyt rendeztek Budapesten. Hajdú-Bihar
Megyét a Téglási HAJDU Ipari VSE súlyemelő szakosztály 2 fővel képviselte.
Törő András a Debreceni Egyetemet képviselte, Antal Sándor pedig a Nyíregyházi Főiskolát. Mind a ketten 77 kg-ban versenyeztek. A dobogóra mind kettejük felléphetett, Antal
Sándor a második, Törő András a Harmadik fokára.
Edzőjük: Nagy László
(Téglás HAJDU ipari VSE szakosztály vezető)
Téglás Városi Képes Újság
Impresszum
Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu
Szerkesztő: Szabó Csaba
Hirdetésfelvétel:
Téglás,Malom u.2/a
Lapzárta: kedd 16:00
Megjelenik: havonta 2300
példányban, Téglás város
területén.

MEGNYITOTT
Jana Ital-Édesség üzlet
Üdítőital, édesség, sör, bor, pálinka és
sok más termék!
Kedvező árakkal, bővülő választékkal
várjuk leendő vásárlóinkat.
Nézzen be hozzánk!!
Frissen főzött presszókávé kapható.
Nyitva: minden nap 07:00-21:00, vasárnap is nyitva!
Elérhetőségünk: Téglás, Dózsa György út 2/c
Facebook: Jana Ital- Édesség üzlet

Bowling pálya
Foglalási lehetőség:
06 20 488 4420-as
telefonszámon

