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A Magyar Kultúra Napja 2017
A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen került sor az
Önkormányzat által adományozható Kulturális és Művészeti díjak átadására, melyet a 2017. évben Sopronyi Éva Terézia művésztanárnak és
Vámosi István Erik táncpedagógusnak ítélt a képviselő-testület, kimagasló és példaértékű közművelődési
tevékenységükért. A díjak átadása után
a Mandala dalszínház zenés időutazásra
invitált bennünket történelmi témájú
magyar rockoperák és musical-dalok
segítségével.
Köszönjük a szervezőknek, a Téglási Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény munkatársainak ezt a remek estét!
A díjazottaknak szívből gratulálunk, jó egészséget és további
szép munkasikereket kívánunk!

Gépjárműadó-mentesség
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2017. évben
megváltoztak a súlyos mozgáskorlátozottság
esetén adható gépjárműadó-mentességet igényelhető adóalanyok köre.
A változás értelmében a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany,
valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy
egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő
közeli hozzátartozó adóalany mentes az adó
alól.
Ahhoz, hogy igénybe vehessék a mentességet,
az alábbi dokumentumok valamelyikét kell adóhatóságunkhoz eljuttatniuk:
- Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által a
közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolatot
- A fogyatékos személyek jogairól és esély-

egyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI: törvény szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági
határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló
szakhatósági állásfoglalás szakvélemény másolatot
- A 18. életévét be nem töltött személy esetében,
a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.
(II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolatot
Amennyiben Ön a fent nevesített okiratok egyikével sem rendelkezik, akkor a meglévő orvosi
dokumentumokkal hivatalomat kell felkeresnie.
Hivatalom megkeresi a szakértői szerveket a
szakvélemény kiadása céljából, mellyel az Adóirodán kezdeményezheti a gépjárműadó fizetési
kötelezettség alóli mentesség igénylését.

Kultúrházak éjjel-nappal : Mindennapi hagyományaink
A Kultúrházak éjjel-nappal című országos programsorozat sokszínű programokkal várta az érdeklődőket 2017-ben is. Településünk is csatlakozott a rendezvényhez.
A február 10. és 12. között immár tizenegyedik alkalommal megvalósuló Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat az ország számos művelődési házának részvételével zajlott, farsang utolsó hétvégéjén. Ebben az évben a Mindennapi hagyományaink tematika köré szerveződtek a rendezvények.
Tégláson a Gonda Zoltán Városi Galéria adott helyet a február 10-én megtartott családi kézműves foglalkozásnak, melyen Tóth Imréné óvodapedagógus koordinálásával népi
motívumokkal díszített
vászontáskákat készítettek
a résztvevők. Családi programként együtt alkottak a
gyerekek a szüleikkel. A jó
hangulatban lezajlott rendezvényen színpompás
alkotások születtek.

Dr. Gál György jegyző

Újabb szakmai elismerés az óvodának

60 éves a téglási óvoda
Kedves Szülők, Téglási Lakosok!

2017. február 23-án az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős államtitkára, dr. Hoppál Péter adta át
a Bárczay Anna Városi Óvoda részére a "Kincses
Kultúróvoda 2017" díjat. A díjat Szabó Mónika óvodavezető vette át a Minisztérium Tükörtermében. Az intézmény
módszertani munkaközössége, Zimánné Marján Irén vezetésével pályázott a cím elnyerésére. A pályázatban részletes
szakmai programban mutatták be az intézmény kulturális
tevékenységét, az óvoda és az óvodapedagógusok szerepét
és felelősségét a kultúra átadásában és megőrzésében.
A díj nagy elismerés az intézmény részére, melyet éppen a
60. jubileumi év kezdetén vehettek át.
Gratulálunk!
Tompa Tibor Csabáné közműv. vezető főtanácsos
Tisztelt Vállalkozó, Őstermelő!
Tájékoztatom, hogy amennyiben Önnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a 2016. év tekintetében iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, azt 2017. május 31-ig kell teljesíteni. A nyomtatvány és a kitöltési
útmutató elérhető a www.teglas.hu oldalon a Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési adattár és segédletek menüpont
alatt, illetve a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában kérhető.
Tájékoztatom továbbá, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1-jei hatállyal egy új,
42/D. §-sal egészült ki, mely lehetővé teszi az adózók számára, hogy 2017. január 1-jétől az állandó jellegű
helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatóságon keresztül az általános
nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával teljesítsék.
Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdése alapján, ha az adózó
adóbejelentkezési, adóbevallási kötelezettségét nem teljesíti, magánszemély adózó 200.000,- Ft-ig, más adózó 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
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
feltüntetését.
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.
2017. február 15.

Dr. Gál György jegyző

Óvodánk 2017-ben ünnepli 60. jubileumi évfordulóját, Bárczay Anna
nevét pedig 10 esztendeje vette fel az intézmény.
Ennek megünneplésére 2017. évben több programot szervezünk, melyre
szeretettel várjuk a szülőket, a gyerekeket, volt és leendő óvodásainkat,
szüleiket, a nagyszülőket, és minden téglási lakost, aki szívesen, örömmel
ünnepel velünk.
Programjaink:
2017. február 27. 16.30 óra - Kiszebáb égetés
Az óvoda udvarán, zenés zajkeltés, téltemetés.
A program zárásaként bekapcsoljuk az évfordulóra egész évben emlékeztető világítótáblát.
2017. szeptember 08. 16.00 óra - Óvodai jubileumi ünnep
Az ünnepen énekkari ének, gyermekműsor, óvodatörténeti visszaemlékezés, és számos érdekesség mellet jó idő esetén este zenés-tános mulattságot tervezünk.
2017. november 11. 20.00 - Óvodabál
Az óvodabálon amellett, hogy várjuk a jótékony segítők támogatását, a
szórakoztatást, a mulatást helyezzük előtérbe, erről olyan mulattatók gondoskodnak, mint Varga Kinga, Bódi Csabi, az egész este jó hangulatát
pedig Báder Tibor garantálja.
Várjuk a bálozó közönséget, és bízunk abban, hogy az óvodai kollektíva
vendégszeretete meghozza a jókedvet.
2017. december 08. - Karácsonyi koncert
Ahol meghitt karácsonyi hangulatban, volt tehetséges zenész óvodásainkkal zárjuk a jubileumi évet.
Szabó Mónika óvodavezető

Kovács Nóri énekesnő filmjének díszbemutatója
Örömmel tettünk eleget Kovács Nóri meghívásának 2017. január
29-én. Az Uránia Filmszínház dísztermében került sor a Teremtés
című kisfilm díszbemutatójára és Kovács Nóri szólókoncertjére.
A Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett, Tégláson jól ismert,
népszerű előadóművész, dalszerző operájának első dalára készített
kisfilmjét mutatta be, valamint részleteket énekelt a Nimród regéje
című műből.
A zenés film külön érdekessége, hogy téglási közreműködőkkel és támogatókkal,
valamint téglási helyszíneken is játszódik. Köszönjük
a meghívást Kovács Nórinak! Csodálatos élményben
volt részünk!

VÁROSI HÍREK
20 éves a téglási Pedagógus Énekkar
Nívós rendezvényt tartott a 20. születésnapját ünneplő téglási Pedagógus Énekkar. A Varga Miklós karnagy vezetésével működő csoport
sok-sok hazai és nemzetközi fellépést, díjat és elismerést tudhat magáénak. Szilágyiné Bodnár Erzsébet iskolaigazgató méltatta az énekkart,
majd Czibere Béla polgármester mondta el beszédében, hogy a település rendkívül büszke a kórusra, mely mindig örömmel vesz részt a városi rendezvényeken, és a Téglási Települési Értéktár részét képezi.
A Városi Moziban megtartott születésnapi rendezvényen a Pedagógus
Énekkar mellett vendégként fellépett a Hajdúnánási Maklády Lajos
Városi Énekkar valamint a helyi általános iskola zeneművészeti tanszakán végzett tanítványok, Papp-Manzák Krisztina hegedűművész és
Kántor Ábel zongorista.
Az ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskolában folytatódott tovább, ahol a szintén 20. születésnapját ünneplő Baptista Szeretetszolgálat vándorkiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A megnyitó Hotzi Péter művésztanár fuvolajátékával kezdődött. Szász Veronika területi oktatási igazgató a szeretet,
az egymásra figyelés és a segítő szándék elsődlegességéről beszélt.
Szenczi Sándor, a szeretetszolgálat elnöke pedig egy fantasztikus születésnapi ajándékkal lepte meg az
iskolát: a Szolgálat nevében egy
mikrobusszal
ajándékozta meg
az intézményt.

Győrben jártunk
A Városi Könyvtár által szervezett autóbuszos
színházlátogatáson a Győri Nemzeti Színházban tekintettük meg a Dr. Zsivágó c. előadást,
melynek főszerepében elszármazottunkat,
Fejszés Attilát láthattuk. A kitűnő, teltházas
előadás címszerepében remekelt Attila, akire
mindannyian büszkék vagyunk.
Kedves fogadtatásban volt részünk, Attila és
kollégái segítségével a színfalak mögé is eljuthattunk, majd Forgács Péter színházigazgató
úr köszöntötte a téglási vendégeket. Különleges, felemelő élményben volt részünk.

Mozgáskorlátozottak
Egyesületének
Fogadóórája
2017. március hónapban:
időpont:
március 6., március 20.
8.00 – 12.00
helyszín:
Rendezvényterem, Téglás, Pozsár Gy. u. 36.
Gergely György:
+36/20-621-7409

Nótakedvelők figyelem!
2017. március 12-én vasárnap 16 órától
"Fürdik a holdvilág...." c. nótaműsorra
hívjuk a nótázni szerető közönséget!
Helye: Debreceni Lovarda színházterme
Belépő: 2.500,- Ft, amely az autóbusz
költséget is magába foglalja. (A jegyek a
téglási csoport szokásos helyére szólnak!)
Fellépnek: Szabó Eszter, Kolostyák Gyula,
Somogyi Erika, Monziger Ferenc, Drágán
Lajos, Bartha András, Karcagi betyárok.
Jegyek elővételben 2017. február 28-ig az
Idősek Klubjában kaphatók!

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN
A Bárczay Anna Városi Óvoda
csoportjai nyílt napra várják az
óvodás gyermekek
szüleit, nagyszüleit
2017. március 21-én és 22-én

NYITOTT ÓVODAI NAPOK
A Bárczay Anna Városi Óvoda kollektívája
szeretettel várja a leendő óvodásokat és szüleiket
NYITOTT ÓVODAI NAPOKRA
2017. március 24-én pénteken és március 27-én hétfőn
az óvoda csoportjaiba.
Megkérjük a Kedves Szülőket, annak érdekében, hogy minden gyermek és szülő számára biztosított
legyen az óvoda összes csoportjába való betekintés, egy-egy csoportban 20-25 percet töltsenek, aztán
válasszanak másik csoportot az ismerkedésre.

Szabó Mónika óvodavezető

A HAJDU Infrastruktúra
Szolgáltató Zrt.

Étterem és büfé
üzemeltetésére
pályázatot ír ki.

A pályázatok beküldésének módja:
levélben vagy elektronikus úton
Várjuk jelentkezésüket, ajánlatukat az
alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: Kovács Zoltán részére;
4243 Téglás, Külterület hrsz. 0135/9.

Téglás mellett elhelyezkedő HAJDU Kovács Zoltán, ügyvezető igazgató:
mob.: +36 30/534-3859;
Ipari Parkban saját tulajdonú étterem és
email: kpckz@t-email.hu
büféüzemeltetésre keresünk vállalkozót. Pálosi Zsolt, energetikus:
A bérbe adásra kerülő munkahelyi étte- mob.: +36 30/534-3854;
email:palosi.zsolt@hajdurt.hu
rem elsősorban az Ipari Parkban lévő Csecsődi Viktória, kontroller:
vállalkozások munkavállalóinak étkezési tel.: +36 52 582 856;
email: csecsodi.viktoria@hajdurt.hu
célú igényeit hivatott kiszolgálni.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017.03.17.

Gyönyörű Lajos halálának
5. évfordulójára
Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát.
Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád.
A halállal a létnek nem szakad vége,
Emlékezz rá, s veled marad örökre.
Feleséged, Lányaid,
Unokáid és Vőd.
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A Téglás Város Polgár Szervezete
„Farsangi” BatyusBÁLT szervez,
melyre szeretettel meghívja
Önt és hozzátartozóját, családját, baráti társaságát.
Ideje: 2017. március 4-én /szombat/ 19:00 óra
Helye: TÉGLÁS, ÚTTÖRŐ UTCAI ISKOLA EBÉDLŐJE
Minden kedves vendéget vendégváró itallal fogadunk.
Belépő jegy ára: 2000 Ft
Igény szerint svédasztalos vacsorával, ital nélkül: 3500 Ft.
Jegyek vásárolhatók:
Sztányi Jánosné, tel: 06-30/621-0648
Kolompár László, tel: 06-30/621-5451
Brutóczki József, tel: 06-30/621-5385
Bővebb Információt Kolompár Lászlótól kaphatnak.
Email: kolomparlaszlo62@freemail.hu
Tombola felajánlást köszönettel elfogadunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
/ JELMEZBEN /
Téglás Város Polgárőr Szervezet
vezetősége

