TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2017. 13. hét 3. szám

2017. március 14-én Japán,
Mongólia és Kazahsztán
nagykövetségein jártunk,
ahol a nagykövetek nagy
szertettel fogadták Téglás
delegációját. Átadtuk a Téglás díszes meghívóját az augusztusi hagyományőrző családi nap és íjász versenyre.
Megkértük a nagyköveteket,
hogy az országukból az íjászversenyen egy-egy csapatot
indítsanak és képviseljék a rendezvényen az országukat. A japán nagykövetségen angolul a mongolon magyarul a kazahon oroszul folyt a beszélgetés. A tolmácsolást
Szilágyiné Bodnár Erzsébet szívesen vállalta. A Keleti Gyepü íjász szövetséget a vezetője Györki Attila, a helyi egyesületet Szabó Csaba, Téglás Várost jómagam képviseltem.
Czibere Béla polgármester
Tájékoztató a házasságkötés és a
családi események lebonyolításának
változásairól:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 1jétől a házasságkötés díjtételei, április 1jétől pedig a családi események lebonyolításának díjtételei az alábbi szerint változnak:
Házasságkötés
A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben történő házasságkötés térítésmentes.
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen,
illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításáért – a többletszolgáltatás ellentételezéseként – díjat kell
fizetni, melynek összege:

INTERNET, TV, TELEFON
Tisztelt leendő Ügyfelünk!
Jelen levelünkben tájékoztatjuk Önt a Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert települések
területén folyó, a Szuper Gyors Internet
(SZIP) hálózatot érintő munkálatok megkezdéséről.
Kérjük, hogy olvassa végig levelünket, melyben részletes információt talál.Kérjük, ha bármilyen felmerülő észrevétele, kérdése van, az
Önnek megfelelő módon levélben, e-mailben,
vagy telefonon forduljon hozzánk bizalommal. Javasoljuk, hogy kövesse figyelemmel a
www.eurointernet.tv weboldalt, ahol napi
információkat adunk a rendszert érintő változásokról.
Társaságunk az EuroCable Magyarország
Kft.
(1116
Budapest,
Andor
utca
47-49.,www.1240.hu)a Magyar Kormány
(Nemzetgazdasági Minisztérium – NGM)
pályázatán 2016-ban elnyerte az újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztésére kiírt GINOP-3.4.1-15 pályázatát a Hajdúhadház Járás Szuper Gyors Internet
(SZIP) hálózatra vonatkozóan.
Ennek keretében mindhárom településen megépül a legkorszerűbb optikai (üvegszálas) távközlési hálózat, amelynek segítségével minimum 30Mbit/s, de akár 1.000Mbit/s sebességű internetkapcsolat valósul megVoIP telefon
és kábel TV, IPTV szolgáltatásokkal egyetemben, amely több mint 100 TV csatorna vételét
fogja lehetővé tenni minden lakásban, intézményben, vállalkozásban.
Társaságunk ezzel párhuzamosan megvásárolta a Com2 Bt. internetes(vezeték nélküli és vezetékes) hálózatát.
A továbbiakban a korábban a Com2 Bt. által
nyújtott szolgáltatásokat – az Ügyfeleket egy
külön levélben értesítve - Társaságunk leányvállalata, az EuroInternet Kft. fogja biztosítani változatlan feltételekkel és árszinten,
amíg az új SZIP-es hálózat el nem készül az
adott településrészen, vagy utcában.
Ezt követően a meglévő Előfizetőink dönthet-

A jövendő első osztályosok
BEIRATKOZÁSA
2017. április 20. (csütörtök)
8.00-18.00 óra között
2017. április 21. (péntek)
8.00-16.00 óra között lesz,
a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Téglás,
Fényes utca 2-8. szám alatti épületében.

A beiratkozáshoz a következőket kérjük:
- az iskolától előzetesen kapott kitöltött
nyomtatványok, /rajz/
Lehetőség van tanulói balesetbiztosítás meg- hátrányos helyzet/halmozottan hátrákötésére
is.
nyos helyzet/ gyermekvédelmi kedvezSzilágyiné
Bodnár Erzsébet igazgató
mény megállapításáról szóló határozat

- munkaidőben, a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő házasságkötésért 8 000 forint;
- munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben
történő házasságkötésért 10 000 forint;
- munkaidőn kívül, a hivatali helyiségen
kívüli helyszínen történő házasságkötésért 25 000 forint.
További részleteket a házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletben olvashatnak, melyet megtalálnak a www.teglas.hu oldalon.
Családi események:
Családi események a névadói események
illetve a házasságkötés megerősítése lebonyolításáért az alábbi díjtételeket kell

megfizetni:
- A hivatali munkaidőben a Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61. szám) tanácstermében lebonyolításra kerülő események díja: nettó 5000,-Ft.
- A hivatali munkaidőben Téglás Város
közigazgatási területén, – az esemény
méltó, ünnepélyes lebonyolítását lehetővé tevő – külső helyszínen lebonyolításra kerülő események díja:
nettó 10.000,-Ft.
- A Hivatali munkaidőn kívül a Téglási
Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás,
Kossuth Lajos utca 61. szám) tanácstermében lebonyolításra kerülő események díja: nettó 15.000,-Ft.
- A Hivatali munkaidőn kívül Téglás Vá-

nek, hogy maradnak a meglévő internet szolgáltatásnál, vagy váltanak a Szuper Gyors
Internet hálózaton kínált nagy sebességű szolgáltatásokra (internet, TV, telefon).

Amennyiben Ön nem lakossági, hanem üzleti
előfizető és a fentieken túl cégének ezektől
eltérő sebességű internetre van szüksége, keressen bennünket egyedi ajánlatért.

A Szuper Gyors Internet (SZIP) hálózat
kábel TV és IPTV csomagjait az alábbiak
szerint tervezzük lehetővé tenni (egy előfizetési díj ellenében akár több TV-n egyszerre is.):
1. csomag:
20 db analóg és 20 SD digitális televízió csatorna, amelyből 5 HD-ban is
2. csomag:
20 db analóg és 58 SD digitális televízió csatorna, amelyből 11HD-ban is.
3. csomag:
A hálózat üzemeltetését átvéve megkezdtük a 20 db analóg és 92 SD digitális televízió csa„régi” vezeték nélküli rendszer karbantartását torna, amelyből 20 HD-ban is
a megszokott jó minőség megtartása érdeké- Minden KábelTV, vagy IPTV csomag mellé a
ben. Tesszük ezt annak érdekében, hogy mobil
eszközökön
igénybe
vehető
ameddig az új Szuper Gyors Internet (SZIP) KábelTVGO szolgáltatást díjmentesen biztohálózat átépítése Hajdúhadház, Téglás, Bocs- sítjuk, hogy TV szolgáltatásait belföldi utazákaikert települések területén - az eddig le nem sai során internet környezetben bárhol, bármifedett településrészeken is - kiépül, a meglévő kor meg tudja tekinteni mobil eszközén, vagy
hálózat adta szolgáltatások minőségét, meg- táblagépén.
bízhatóságát fenntartsuk, illetve javítsuk.
Kiegészítő csomagok:
A Szuper Gyors Internet (SZIP) hálózat - HBO MaxPak: 5 db csatorna és a HBO GO
(bárhol
bármikor
nézhető
interneten)
kiépítését érintő változások:
FilmBox:
4
db
csatorna
és
a
FilmBox
Live
A településeken az elmúlt időszakban nem,
(bárhol
bármikor
nézhető
interneten)
vagy csekély mértékben került sor a távközlési hálózat és az elektromos hálózat felújításá- - DigiFilm: 1 db csatorna - Aktív csomag: 10
ra, különös tekintettel azok tartóelemei, az db felnőtt tartalmú csatorna.
Amennyiben TV készüléke alkalmas rá, azon
oszlopok cseréjére.
A Szuper Gyors Internet (SZIP) hálózatának keresztül is nézheti a KTV kiegészítő és digikiépítéséhez szükséges vezetékeket elektro- tális csomagokat. Amennyiben TV készüléke
mos- (E.on), esetleg távközlési oszlopokon nem alkalmas rá, szükség esetén kedvező felfogjuk elhelyezni. Néhány esetben elengedhe- tételekkel biztosítunk SD vagy HD
tetlen, hogy korszerű és új oszlopokat, oszlop- „dobozt”(STB: set-topbox), vagy CA modult
sorokat állítsunk. Igyekszünk a település sajá- a kódolt adások vételéhez. A kiegészítő csotosságaihoz leginkább illeszkedő módon ki- magokhoz szükséges kódkártyát társaságunk
alakítani a hálózatot, amelyhez kérjük a Tisz- biztosítja.
telt Önkormányzatok, Képviselők és az Önök A telefonszolgáltatást érintő változások:
türelmét és együttműködését is.
Társaságunk VoIP telefonszolgáltatást is elérhetővé tesz, amely kedvező percdíjakat biztoInternet Csomagjaink
sít másodperc alapon számlázva, valamint
30Mbit/s –tól 1000 Mbit/s-ig
Előfizetőink között, hálózaton belül akár díjnagy választékban elérhetőek lesznek.
mentes (ingyenes) beszélgetést tesz lehetővé
családjával,barátaival is.

A Com2 internet szolgáltatást érintő változások:
Az EuroInternet Kft. 2017.május 1-jétől átveszi a Com2 Bt. Wi-Fi internet szolgáltatást is,
melyet mindaddig fenntartunk, amíg az új
Szuper Gyors Internet (SZIP) hálózaton az
adott utcában elérhetővé válik a nagysebességű vezetékes internet, amelyre új megrendelőinket igény esetén rácsatlakoztatjuk, Ügyfeleinknek pedig igény esetén az átszerződési
lehetőséget felkínáljuk.

(amennyiben van ilyen),
- a szülő személyi igazolványa, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, és
lakcím igazoló kártyája, személyi igazolványa, - a gyermek TAJ kártyája,
- óvodai szakvélemény,
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti
jog gyakorlásáról
- a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a
Szakértői Bizottság által kiadott szakértői vélemény (amennyiben van ilyen),
- az okmányirodában a diákigazolvány
igényléséhez kiállított adatlap,
iskolai nyakkendő/sál ára (1800Ft),

ros közigazgatási területén, – az esemény méltó, ünnepélyes lebonyolítását lehetővé tevő – külső helyszínen
lebonyolításra kerülő események díja:
nettó 25.000,-Ft
A lebonyolítás valamennyi költségét, így
a külső helyszínek bérlési költségeit és
azok ünnepélyes berendezésének költségét a kérelmezők viselik, és biztosítják.
További részleteket az egyes családi események lebonyolításának szabályairól
szóló 1965/2017. számú szabályzatban
olvashatnak, melyet megtalálnak a
www.teglas.hu oldalon.
Dr. Gál György jegyző
Aktuális árainkat keresse szórólapjainkon,
hirdetéseinken, weboldalunkon, vagy érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!
Szolgáltatásaink magas színvonalúak, árain
versenyképesek, hasonló színvonalú internet
szolgáltatás a járásban nincs. Jelenleg éppen
egy új, korszerű hálózat kiépítésén dolgozunk,
ami összhangban van a Magyar Kormány és
az Európai Unió elvárásaival, melyet olyan
településrészeken is elérhetővé teszünk, ahol
eddig nem volt még hálózat. Az utcákban,
közterületeken történő átépítés meglévő
Előfizetőinknek nem kerül újabb költségbe.
Amennyiben kérdései, merülnének fel, bátran
keressen bennünket.
Szolgáltatásunkhoz (internet, TV, telefon) a
jelenleg más szolgáltatatót igénybevevők is
csatlakozhatnak!
Köszönjük megtisztelő figyelmét és kérjük
türelmét az esetleges átépítés okozta kényelmetlenségek miatt.
Kövesse figyelemmel a www.eurointernet.tv
internetes weboldalunkat, hogy folyamatos
tájékoztatást tudjunk adni az Ön részére is.
Reméljük, hogy Önt is elégedett
Ügyfeleink között üdvözölhetjük!
Weboldalunk: www.eurointernet.tv
Telefonszámunk: 1210 (rövid hívószám)
Email: info@eurointernet.tv

VÁROSI HÍREK
Szelektív szállítási időpontok
2017.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Tégláson a házhoz menő biohulladék
begyűjtése április 13-án kezdődik. Az üveghulladék begyűjtésének legközelebbi időpontja: 2017. április 27. (A zöld fedelű
edényzetet abban az esetben is tegyék ki ürítésre a megjelölt napon, ha az kis mennyiségű
üveghulladékot tartalmaz!)
A táblázat a sárga, barna és a zöld fedelű
edényzetek ürítésének az időpontjait tartalmazza.
Szállítási napokon a hulladékot kérjük
reggel 6 óráig kihelyezni a közterületre!

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa
Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket - a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe
a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába járhat
történő felvételről a hatályos 20/2012. (VIII. 31.)
- a gyermek oltási kiskönyve
EMMI rendelet szerint.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén
A beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre történik. az intézmény értesíti a település jegyzőjét.
A beiratkozás időpontja: 2017. április 26-28. 8.00Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési
14.00 óráig.
igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az
Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kosalapító okiratban meghatározottak szerint.
suth u. 72/a, óvodavezetői iroda.
Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van közigazgatási területe.
szükség:
A felvételről meghozott döntésről 2016. május 22-ig
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának máso- írásban értesítjük a szülőket.
lata
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számí- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ható- tott 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem
sági igazolványa
Téglás Város Önkormányzathoz.

Közlemény óvodai beiratkozásról

Téglási siker a XXVI.
Debreceni Tavaszi Tárlaton

Téglás központjában
családi ház eladó
Irányár: 9,5 M ft.
Érd: 30/309-4212

„Ecsettel írt szerelem” címmel a Téglási Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény idei kiálHölgyek és Urak!
lításainak sorát Szabó Lilla festő, rajztanár alkotásaival indította.
Pedikűrözést, lábápolást
A tárlat megnyitó ünnepségén a helyi művészeti
iskola grafika tanszakát vezető, tehetséges fiatal művész munkáit Tamus István vállalok, modern berendegrafikusművész, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének alapító elnö- zéssel, igényes és higiénikus körülmények között!
ke méltatta.
Szolgáltatásaim:
Szabó Lilla központi témaként a nőt, női identitást, és annak fémesen, üvegesen
- sarok és talp bőrkemécsillogó felületekkel kifejezett tárgyi világát bemutató alkotásai egy útkeresés
nyedés leszedés
őszinte jelképei.
- benőtt köröm és
Mind a szakma, mind a közönség által elismerésre méltó az a bátor kísérletezés
tyúkszem eltávolítása
mely által a művész eljut az érzelmektől, gondolatoktól a realista ábrázolásig.
Olyannyira, hogy Szabó Lilla tárlatunkon bemutatott „Lótusztündér” című ak- - megvastagodott körmök
gépi és kézi kezelése!
varellje kiválasztásra került és szerepelt a XXVI. Debreceni Tavaszi Tárlaton a
Időpont egyeztetés:
megye mintegy 50 legjobb képzőművésze között. Büszkék vagyunk rá, hogy a
0670/365-1648
téglási kiállítás megrendezésével sikerének mi is részesei voltunk, szívből graSzarka és Társa 2004 Bt.
tulálunk és további alkotói pályájához sok sikert kívánunk!
Ebzárlat és legeltetési
tilalom
A veszettség elleni
védekezés részletes
szabályairól szóló
164/2008. (XII.20.)
FVM rendelet 8. § (5)
bekezdés alapján az
érintett település külterületén a rókák vakcinázása miatt EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT
rendelt el az illetékes
járási főállatorvos
2017. március 14-től
2017. április 9-ig.

Tájékoztatás gyermekorvos
szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2017. március 31-én (péntek)
Dr. Gál Róza
szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Szabó Éva
Rendelési idő: 14.30-16.30

Tájékoztatás megváltozott munkaképességű személyek értékesítési
munkaköri lehetőségéről
A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.
Téglási telephelyére
értékesítő munkakörbe keres megváltozott munkaképességű személyeket.
Jelentkezni a téglási Polgármesteri Hivatalban lehet.
Tel: : 06/52-384-312
A jelentkezéseket követően egyeztetés után személyes tájékoztatást tart az értékesítési csoportok közvetlen vezetője:
Hajdú Barnabás koordinációs főosztályvezető

KŐFARAGÁS,
SÍRKŐKÉSZÍTÉS
Nagy József Hajdúsámson,
Bartók B. u. 24.
www.nagysirko.5mp.eu
Tel: +3630/3535-712
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.

Téglás egész területéről reklámkiadványok terjesztésére
kerékpárral rendelkező munkatársakat keresünk.
Érd .: hétköznapokon: 8-16.00-ig
Tel.: 06-707785313

