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Felhívás elszármazottaknak

Filmvetítés a közönségtalálkozó a téglási moziban

2018. április 30-án újból megrendezzük a településről elszármazottak találkozóját. A rendezvényre szeretettel várjuk mindazokat, akik már nem Tégláson élnek, de kötődnek szülővárosukhoz, s szívesen látogatnának haza, egy
baráti találkozóra. Az elszármazottainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy
megismerjék jelenünket, intézményeinket, művelődő közösségeinket, fejlesztéseinket, és egy kötetlen beszélgetés keretében találkozzanak egymással, másnap pedig együtt ünnepelhessenek az itt élőkkel a városnapi ünnepségen. Eben
az évben 4. alkalommal kerül sor a találkozóra, melyen örömmel látjuk mindazokat, akik a korábbi alkalmakon is részt vettek, és szívesen fogadunk új jelentkezőket is. A kezdeményezés jegyében kérem az elszármazottakat a jelentkezésre; a város lakosságát pedig arra kérjük, hogy szíveskedjenek felhívásunkat téglásról elszármazott ismerőseik részére továbbítani! A jelentkezéseket
névvel, címmel, elérhetőséggel (telefonszám, postacím, email-cím) elektronikusan a kozmuvelodes@teglas.hu címre vagy nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal, 4243 Téglás, Kossuth u. 61. szám alá várjuk.
Czibere Béla polgármester

A Nyilas Misi egy napja című filmet láthatta a közönség a téglási Városi Moziban
2018. március 21-én. A film a Debreceni Református Kollégium történetét mutatja
be rendkívül érdekes, szemléletes módon. Rendezője városunk szülötte, Cséke Zsolt,
a Szülőföldemen, Téglás, ahová jó visszatérni című film alkotója. A film számunkra
különösen érdekes apropóját az adta, hogy egyik forgatási helyszín a téglási Református Templom volt, a közreműködő statiszták között pedig fellelhetjük a Téglási
Teátristákat és az Ördögmotolla Néptáncegyüttes tagjait is.
A film előtt bemutatásra került a Reformáció 500. évfordulója alkalmából készült
kisfilm is, melyben a Bek Pál Kertbarátkör tagjai is szerepelnek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy megkaptuk a lehetőséget a film tulajdonos Debreceni
Hittudományi Egyetemtől arra, hogy itt, helyben, Tégláson is bemutatásra kerülhessen a film.
A moziélményt kibővítve a közönség személyesen találkozhatott a film alkotójával,
Cséke Zsolttal, és egyik szakértőjével, Dr. Baráth Béla Leventével, a Debreceni Hittudományi Egyetem rektorhelyettesével, akik szívesen válaszoltak a filmmel kapcsolatosan feltett kérdésekre.
Tompa Tibor Csabáné vezető főtanácsos

Eboltás
Tégláson 2018 04. 05. és 2018. 04. 07.
közötti időpontokban!
2018. 04. 05. Csütörtök 16-17-ig Gázcseretelep
2018. 04. 06. Péntek
16-17-ig Ady Endre u. sarok
2018. 04. 07. szombat 16-17-ig volt Bikaház

A Hársfavirág Gyógyszertár nyitvatartási rendje
Téglás lakosságának pontos tájékoztatása érdekében megjelentetik az aktuális
ügyeleti rendünket, a pontos nyitvatartásunkat.
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 8.00-17.30
Szombat-Vasárnap: Zárva
Ügyeletes nyitvatartás: (Négy hetente)
Hétfő-Péntek: 8.00-21.00
Szombat-Vasárnap: 8.00-12.00
Az aktuális ügyeleti rend megtalálható a Gyógyszertár ajtaján nyomtatott formában
és a Facebook oldalunkon is (Téglás Hársfavirág Gyógyszertár).

Pótoltás:
2018. 04. 26. Csütörtök
2018. 04. 27. Péntek

8-9-ig Gázcseretelep
16-17-ig Ady Endre u sarok

A 164/2008 (XII.20) FVM rendelet értelmében minden 3 hónaposnál
idősebb eb oltása kötelező. Az összevezetéses oltás ára féregtelenítéssel
együtt 4000 Ft.
Az összevezetéses oltás helyszínein csak chippel ellátott kutya oltható
be!
Az oltás és chippezés alól szándékosan elvont ebek tulajdonosa ellen
szabálysértési eljárás indul.
Az ebek tartási helyén is lehetőség van oltásra. /4500 Ft./
Tel.: 06-20-945-58-46
Dr. Kecskés Lajos

HÍREK
Közlemény óvodai beiratkozásról
Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a
hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.
A beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre történik.
A beiratkozás időpontja: 2018. április 23-25. 8.00-14.00 óráig
Helye:
Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a, óvodavezetői iroda
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló igazolványa
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe járhat
- a gyermek oltási kiskönyve (bemutatásra)
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az
intézmény értesíti a település jegyzőjét.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető
a www.teglas.hu oldalról.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.
Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási
területe.
A felvételről meghozott döntésről 2018. május 18-ig írásban
értesítjük a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon
belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.
Téglás, 2018. március 14.

Dr. Gál György jegyző s.k.

Elkezdődött a Szupergyors Internet
és a TV bekötése Tégláson.
Szeretettel várjuk a jelentkezését.
Téglás, Malom utca 2/a
Tel: 06-52-583-035

Hirdetmény
Téglás Város Vadásztársaság értékesíti Téglás külterületén lévő
0237/44 hrsz. 6,0557ha (54.50AK) erdő művelési ágú szabadrendelkezésű, per és tehermentes területét. A területről szakértői
értékbecslés készült.
Érdeklődni: Deme József Vt. elnöknél a
06 20 96 78 176 telefonszámon lehet.
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