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Húsvéti Köszöntő 
Kedves Téglási Lakosok! 
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe.  
A Biblia szerint Jézus a keresztre feszítése után a harmadik 
napon feltámadt, halálával megszabadította a világot a szenve-
déstől és megváltotta minden ember bűnét. 
 

A szó eredete azonban minden népnél más és mást jelent és ez 
meghatározza az ünnepet. A húsvét héber neve a pészah, a szó jelentése kikerü-
lést, elkerülést jelent és ez az akkor fogyasztott kovásztalan kenyérre, a pászká-
ra is utal. Az ortodox egyház szóhasználatában egyszerre jelenti a húsvétot és az 
elkerülést egy másik értelemben: amikor a lélek a halálból az életbe, a földről a 
mennyekbe kerül. Az angoloknál és a németeknél a húsvét neve az angolszász 
tavaszistennő nevéből ered. A magyar húsvét szó arra utal, hogy ez a hús  
magunkhoz vételének első napja, vagyis a 40 napos böjt után ezen a napon 
szabad először húst enni. Húsvét vasárnap a hívők egy fehér kendőbe egy  
tányért kötnek, amelyre sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát helyeznek.  
A reggeli mise után a pap megszenteli, melyet hazavisznek és majd az ünnepi 
asztalnál minden családtag kap a megszentelt ételből. Húsvétkor a kalácsnak is 
a sonka és a tojás mellett a helye. A kalács a kenyérhez hasonlóan, ősi áldozati 
étel, a bőséget, a jólétet is jelenti. Európában a legerősebb hagyomány az  
olaszoknál van a húsvéti kalács sütésének, mégpedig galamb formára alakítva.  
A galamb a béke jelképe és egyben az életet is szimbolizálja, ugyanúgy mint 
nálunk a tojás. A húsvéti bárány Jézust jelképezi, aki feláldozta magát az  
emberiség bűneiért. A nyúl és a tojás a germán hagyományokból ered. A nyúl a 
tavasz istennőjének szent állata és a termékenység szimbóluma. 
A napokban megszólaló harangok is jelzik, hogy közeledik a húsvét.  

Ilyenkor az ember egy kicsit megpihenhet és erőt gyűjthet. 
A tavasz és a húsvét a megújulás, az újjászületés, a feltámadás szimbóluma. 
Az egyik legmarkánsabb ünnepe a magyarságnak a húsvét. Ezen az ünnepen 
keresztény ember mit is kívánhat önmagának, családjának? Nem mást, mint 
megújulást egyénileg és közösségileg egyaránt. Azt hiszem, hogy mindannyian 
tapasztalatból tudjuk, hogy van lehetőség a megújulásra az újjászületésre.  
Ebben bízva merjünk tervezni, merjünk álmodni és bízni a jövőben, hogy 
 minden jobb lesz és sikerülni fognak a terveink. 
Húsvét alkalmából kívánom, hogy mindenki töltse nagy békességben, családja 
körében az ünnepet. A családoknak boldogságot, a fiataloknak sikereket  
kívánok, hogy az ünnep hozza el mindenkinek a szeretetet, amely szükséges 
ahhoz, hogy jövőt építsünk. 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Téglás minden lakójának a Magam,  
Téglás Város Önkormányzata, Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal 
nevében. 

Czibere Béla polgármester 
Reviczky Gyula: Húsvét 

Fakadnak már a virágok, Kiderül az ég, 

És a föld most készül ülni Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a földön, Ma öröm legyen, 

Feltámaszt az Isten-ember Győzedelmesen! 

Aki tudja, mint töré fel Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadásra, Mely örök leszen… 

Feltámadt az Isten-ember Győzedelmesen 

 
 

Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önt és kedves  

hozzátartozóját  

 
a település önállóvá válásának 23. évfordulója jegyében  

megrendezésre kerülő 

 
Helyszín:  Városi Sportpálya   (Téglás, Stadion u. 4.) 

PROGRAM : 
8-13 óra   
FŐZÉSI LEHETŐSÉG  – családok, civil szervezetek, baráti társaságok, 

vállalkozók, intézmények részére 

 BEK PÁL  KERTBARÁTKÖR  EGYESÜLET– látványkonyha 

 KISPÁLYÁS  LABDARUGÓ  TORNA  – a Városi Sportegyesület  

szervezésében azúj pályán 

KÉZILABDA  TORNA  – gyermekek és felnőttek részére a TVSE  

Kézilabda Szakosztály szervezésében a kézilabdapályán 

9-14 óra     CIVIL  EGYÜTTM ŰKÖDÉS KERETÉBEN  
9 órától    ARCFESTÉS, TETOVÁLÁS  ÉS TRAMBULIN  UGRÁLÓ   
- KÉZM ŰVES AJÁNDÉKOK  KÉSZÍTÉSE  ANYÁK  NAPJÁRA  -  
óvodapedagógusok közreműködésével gyermekek részére 

- MIKROTÉRSÉGI  CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT  – szervezésében lufi 

hajtogatás 

- BABARUHA  BÖRZE (gyermekruha csere-bere) 

-  A ZÖLD  KÖR  - bemutatja a szelektív hulladékgyűjtést 
930  -11 óráig MOBILTELEFON  DOBÁLÓ  VERSENY a régi pályán 

11 óra   ”TÁG A VILÁG , MINT  AZ  ÁLOM  …” – című gyermekműsor a 

Magyar Utazó Kamaraszínház előadásában a színpadon 

1430 óra VÁROSI  ÜNNEPSÉG az első pályán 

Ünnepi beszédet mond:CZIBERE  BÉLA  POLGÁRMESTER  
 VÁROSI  KITÜNETÉSEK  ÁTADÁSA . ÜNNEPI MŰSOR.  
16 óra   DEBRECENI  HONVÉD  TÁNCEGYÜTTES  MŰSORA  
17 óra  TÉGLÁS-HAJDÚHADHÁZ  ÖREGFIÚK  LABDARUGÓ  MÉRKŐZÉS  
(Új pálya) 

18 óra ANYÁK  NAPI  SZERENÁD - zenés műsor 
20 óra SZTÁRVENDÉG: SZINETÁR  DÓRA  
21 óra TÜZIJÁTÉK  

19-22 óra ZENÉL  A SLACK  ZENEKAR  

9-18 óráig a gyermekeket körhinta várja térítésmentesen! 
A nap folyamán a település vállalkozói kirakodó vásárral várják 

a lakosságot! 
                        Czibere Béla s.k.                Vatai Imréné s.k. 

                              polgármester               címzetes főjegyző 

 
 
Értesítjük Téglás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2014. május 01-jén 

(csütörtök) a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad! 
Helyette: 2014. május 3-án szombaton történik a hulladékszállítás. 

A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki. 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

ELEKTROMOS LOMTALANÍTÁS 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi Lomtalanítási akció” keretén belül Tégláson 
a Városi Mozi melletti területen (Kossuth u. 63.) 2014. május 16.-án, pénteken 09-15 óráig   

történik az elektromos hulladékok gyűjtése és elszállítása! 
 

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, elektromos berendezések, melyekben fémtartozé-
kok is vannak pl.: hűtők, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikrohullámú sütők, 
televíziók, számítógépek, monitorok…stb. kizárólag a meghirdetett helyen és időpontban 
térítésmentesen leadhatóak.     

TAVASZI LOMTALANÍTÁS  
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció” 
Tégláson 2014. május 17-én, 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. 

Értesítés éleslövészetről 
 

Az V. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren  
2014. április 28-30-án éleslövészet, 22-én helikopteres foglalkozás kerül végrehajtásra.  

A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, hogy 
a fenti időpontban a lőtér területén  (08/1, 0111, 0112, 0113 hrsz) és környékén ne tartózkodjanak 
magánszemélyek és haszonállatok. Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos 

működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve. 

„ Magyar népmesék” Országos Rajzpályázat 
 

A téglási II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola rajzpályázatot hirdet 

általános iskolai tanulók részére. Rajzversenyünk célja, 

hogy a népmesék illusztrálása által a tanulók kifejez-

hessék gondolataikat, bemutathassák tehetségüket.  

A „Magyar népmesék” Országos Rajzpályázat a Nem-

zeti Tehetség Program, EMMI és az EMET, valamint 

az OFI által kiírt NTP-TV-13 kóddal kiírt pályázat 

eredményeként valósul meg.  

Téma: illusztráció készítése a következő népmesékhez: 

- Az állatok nyelvén tudó juhász 

- A kakas és a pipe 

- Az égig érő fa 

- Mátyás király meg az igazmondó juhász 

- Tündérszép Ilona és Árgyélus 

- A hét holló 

Az alkotások mérete: maximum A/3 méretű rajzlap 

Technika: szabadon választott technika 

Egy tanuló 1 alkotással pályázhat. 

   Korcsoportok: 
1. korcsoport: 1-2. osztály 

2. korcsoport: 3-4. osztály 

3. korcsoport: 5-6. osztály 

4. korcsoport: 7-8. osztály 

A neves szakemberekből álló zsűri korcsoportonként az 

első 3 legjobb alkotást díjazza. A legszebb alkotások-

ból 2014. június 2-án kiállítást rendezünk, melynek 

megnyitóünnepségén kerül sor a díjak átadására.  

Az alkotások beérkezésének határideje:  
2014. május 19.  

A határidőn túl beérkezett alkotások, valamint sérült, 

összehajtott képek nem vesznek részt a rajzversenyen. 

A pályázatra beküldött rajzokat nem áll módunkban 

visszaadni. 

Az alkotásokat a következő címre kérjük beküldeni: 
II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola  

4243 Téglás Úttörő utca 15.   Telefon: 52/ 384-410 

www.teglas.sulinet.hu 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Kovácsné 

Lőrincz Judit művészetoktatási intézményegység-

vezetőnél.  

   
 

Súlyemelés 
 

Ismét kitettek magukért a Téglás Hajdu Ipari VSE súlyemelői a 
Budapesten megrendezett Iskolai Országos Bajnokság döntőjén.  
2 arany, 2 ezüst, 2 bronz érmet és egy 5. helyet szereztek. Tóth 
Anna az aranyérem mellé még az I. osztályú szintet is teljesítette. 
Összesen 40 magyar pontot gyűjtött a Téglási gárda. 
 

Eredmények: 
Serdülő női:  
58 kg 1. hely Tóth Anna            Téglás Hajdu ipari VSE 
Serdülő:      
 45 kg 3. hely Pilka Roland        Téglás Hajdu ipari VSE 
 56 kg 1. hely Szabó Béla           Téglás Hajdu ipari VSE  
Ifjúsági:       
69 kg 3. hely   Brázda Rudolf     Téglás Hajdu ipari VSE 
94 kg 2. hely   Bilák Bence         Téglás Hajdu ipari VSE 
+94 kg 5. hely Riczu Mihály      Téglás Hajdu ipari VSE 
Junior:        
85 kg 2. hely Pánik Tamás          Téglás Hajdu ipari VSE  
 
 
Edzőjük:   
Nagy László 
 
A képen Tóth Anna és 
Szabó Béla látható. 

FELHÍVÁS! 
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti  téglási hölgyeket, hogy számukra  2014. április 24-én, 25-én és 28-án  

Debrecenben emlőszűrő vizsgálat szerveződik . A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló  
meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejének megjelölésével. Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és 

 menjen el a szűrővizsgálatra! Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, a helyi védőnői szolgálatnál,  
vagy a Kenézy Emlőcentrumnál.  (Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel:52/536-865)  

 

Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet! 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

A kiállítás 2014.04.15-
05.02-ig tekinthető meg  

8-16 óra között. 



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:   Karsai Katalin 
Hirdetésfelvétel: 

Téglás,Malom u.2/a   
 Lapzárta: kedd 16:00  

Megjelenik: havonta 2300  
példányban, Téglás város   

területén. 

VÁROSI HÍREKVÁROSI HÍREK   
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. március 1-jétől a felnőtt  

háziorvosok rendelési ideje az alábbiak szerint változik: 

 
 

 

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Vállalkozókat, 

hogy közeleg az iparűzési adóbevallás leadási határideje. Az adó 

alanya az a vállalkozó (beleértve a 600.000 Ft-ot meghaladó bevé-

tellel rendelkező mezőgazdasági őstermelőt), aki az önkormányzat 

illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási 

tevékenységet végez. Az adó mértéke állandó jellegű vállalkozási 

tevékenység esetén az adóalap 2 %-a. A bevallás a tárgyévet köve-

tő év május 31-ig nyújtandó be és a megfizetett adóelőleg valamint 

a tényleges adó közötti különbözetet is eddig az időpontig kell 

teljesíteni. 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 bevallási nyomtatvány és a  

kitöltési útmutató elérhető a www.teglas.hu oldalon az  

E-ügyintézés, Letölthető kérelmek menüpontban is. 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. 

Otthoni munka!  
Katalógus csomagolás, borítékolás egyebek :  06-90-603-906  

www.mediafonebt.webnode.hu   635 Ft/p  
 

06-1-222-8397, 06-20-496-3980  

 

 

 

A téglási, II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 21. alkalommal rendeztük meg a regionális 

Babszem Jankó népmesemondó versenyünket március 29-én. 

Ebben az évben még nagyobb volt az érdeklődés rendezvényünk iránt, mint az előző években. Három megye (Hajdú-Bihar,  

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok) 23 iskolájából 83 tanuló részvételével rendezhettük meg versenyünket.   

A Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot írt ki a „ A magyar kulturális örökség 

megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” címmel.  

A benyújtott pályázatunk támogatást nyert, így ennek segítségével valósíthattuk meg 

programjainkat.  

A pályázati projektünk címe: „ A népmese útravaló egy életre, a magyar gyerek 

 hamuban sült pogácsája”. Ennek a programnak a keretében szerveztünk meg iskolánk-

ban egy három napra lebontott rendezvénysorozatot, ahol első napon az alsó tagozatos 

napközis tanulónk számára népi kézműves foglalkozást szerveztünk, a következő  

napon táncházba hívtuk napköziseinket. Itt a magyar népművészet és néptánc  

kincseivel ismerkedtek.   

A három napos rendezvénysorozatunk csúcspontja a regionális Babszem Jankó  

versenyünk volt, ahol a 83 kisdiák mondhatta el népmeséjét.  

A zsűri tagjai: Ozsváth Sándor a Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 

Főiskola nyugalmazott oktatója, művelődéstörténész;  Erdei Sándor újságíró, néprajzos, 

költő; Hassó Adrienn újságíró, a Hajdú-Bihari Napló színikritikusa; Várhidi Attila   

Az Alföld gyermekszínpad és a Főnix Diákszínpad vezetője;Arany Lajos, A debreceni 

Főnix és  a Lícium Médiaportál főszerkesztője;Vékony Anna, színművésznő, a  

Debreceni Csokonai Színház tagja. 

Mint legtöbbször, most is nehéz dolga volt a zsűrinek, mert a nagyszerű mesemondók 

szebbnél szebb meséket mondtak el, élmény volt őket hallgatni. A pályázatnak és a  

támogatóknak köszönhetően a 83 mesemondóból 30 térhetett haza díjazottan, szép  

mesekönyvekkel. Valamennyi versenyző emléklapot és cserép plakettet is kapott. 

A mesemondás ideje alatt a várakozók sem unatkoztak. Színes programok várták őket a 

nap folyamán. A Drámakuckó és a Bábkuckó csoportjaink meseelőadását nézhették meg 

az aulánkban, táncházban táncolhattak a tornatermünkben és népi kézműves tárgyakat 

készíthettek kollégáim segítségével. 

Egy nagyszerű napot tölthettünk el együtt, ahol méltó keretek között idézhettük fel  

néphagyományinkat a népmese, a néptánc és a népi kézműves tevékenységekkel. 

Köszönjük a támogatást.   

Majoros Lászlóné igazgatóhelyettes  

Járművezetői TANFOLYAM indul a  
SÓGOR AUTÓS ISKOLÁBAN!  

 

Első megbeszélés 2014.04.10. 17 óra Tanfolyam kezdés 2014.04.15. 17 óra 
2011-es ÁRAKON! Ott vezetsz ahol vizsgázol!!!!  Részletfizetési lehetőség! 

Gyak. CD, és tankönyv, ELMÉLETI KORREPETÁLÁS  INGYEN!!!! 
Érdeklődni: 06 20 9339461, 06 20 4705556, 06 52 708787 

HA JÓL DÖNTESZ JOGSID LESZ!!!!!  BARÁTI ÁRON!!!! 

 
 

 
 

     EBOLTÁS  Pótoltás 
 

Április 29-én     8-9 óráig Magazin utca sarok  
 (volt Gázcsere telep) 
            30-án 16-17 óráig Ady E. utca sarok 
 

A 164/2008. (XII. 20.) FVM. rendelet értelmében, minden  
3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező. Az oltás díja  
féregtelenítéssel együtt 3.000,-Ft/eb. (Tartási helyen 3500,-Ft) 
 

Az összeterelt oltás helyszínein csak chippel ellátott kutya  
oltható be. 

Az oltás és chippezés alól szándékosan elvont ebek  
tulajdonosai ellen szabálysértési eljárás indul. Az ebek oltása 
és chippezése a tartási helyükön is elvégezhető.  
(Tel: 06/20 945 5846 ) 
Az ebek oltási könyvét szíveskedjen mindenki magával hozni. 

   Dr Kecskés Lajos állatorvos 
Falugazdász ügyfélfogadás 

 

Megindult a területalapú támogatás ügyintézése, így változik Tégláson az  

ügyfélfogadási rend. 

Kedd:   8.00 - 16.00   Takács Erzsébet 

Péntek: 8.00 - 14.00   Elek Sándor 

Időpont-egyeztetéssel kapcsolatosan az alábbi telefonszámokon lehet  

érdeklődni. 

Takács Erzsébet: 70/489-3857  Elek Sándor: 30/841-1498 

Ügyfélfogadás helyszíne: Falugazdász iroda (Polgármesteri Hivatal udvara) 

Baranyi Jancsikánál 2013-ban diagnosztizálták a ritka, burkitt limfóma nevű 

kórt, amelynek kezelési költsége rendkívül magas. A helyzetet tovább  

súlyosbítja, hogy a gyermek folyamatos odafigyelést, gondoskodást igényel, 

így édesanyja sem tud munkába állni. Jancsikánál elkezdtek egy alternatív  

kezelést, amely természetes alapanyagokból áll. Ez nem más mint Just Nahrin 

termékei, amik remélhetőleg nagyban segítik a kisfiú gyógyulását. Ennek a 

kezelésnek anyagi vonzata nagyon magas, illetve a havi gyógyszeradag is nagy 

költség a családnak. A betegséggel küzdő Jancsikát a megadott számlaszámra 

küldött adományokkal támogathatják a jóakarók.  Kérjük, aki megteheti az 

segítse Jancsika gyógyulását. 

Hajdú Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszám: 60600156-32336539 

 
 

A városban már elindult egy mozgalom műanyag kupakok gyűj-

tésére, amiket a szervezőknek a 100-as boltban,  

(Rezes Csaba) az általános iskolában és az óvodában is le lehet adni. A leadott 

kupakok beváltása után kapott pénzt Baranyi Jancsika  gyógykezelésére  

fordítják. A Téglás VSE női kézilabda csapata szeretné ezt a mozgalmat  

népszerűsíteni, ezért jótékonysági műanyag kupakgyűjtést szervez 

2014. május 1-én. Az összegyűjtött kupakokat  a kézilabda pályán   8-13 

óráig lehet leadni. Kérjük a lakosságot, hogy kupakok gyűjtésével továbbra is 

vegyenek részt a mozgalomban, hogy  közösen minél többet tehessünk  

Jancsika gyógyulásáért.  

  Köszönettel:Karsai Katalin TVSE kézilabda szakosztályvezető 

 

 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KIT ŰZTE  AZ  

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK  2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT . 

A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. MÁJUS 25. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK  

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatiku-

san felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzék-

ben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 

értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában 

(polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. Az Európai Unió más  

tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel  

rendelkezik –május 9-igkérheti a névjegyzékbe vételt a helyi  

választási iroda vezetőjétől. 

AJÁNLÁS  

A választójoggal rendelkező választópolgár 2014. április 22-ig  

ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A listaállításhoz legalább 20 000  

választópolgár érvényes ajánlása szükséges.  Egy választópolgár több 

listát is ajánlhat. 

SZAVAZÁS  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  

 Belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, Külföldön 

Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt  2014. május 17-én 

16 óráig, átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig lehet kérni  

www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,  illetve személyesen a  

lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

Szavazni egy listára lehet. 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 

helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu  

weboldalt. 

Nemzeti Választási Iroda 

Kedves Téglási Lakosok! 
A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

szóló 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet értelmében 

2014. május 2. munkaszüneti nap, ezért a  Polgármesteri 

Hivatal ügyfélfogadása   

2014. május 2-án (pénteken) szünetel. 
   Vatai Imréné címzetes főjegyző 

  Dr. Barta Károly  Dr. Silye Mihály Dr. Tóth László 

Hétfő 8.00 -.13.00 13.00 – 18.00 7.00 – 12.00 

Kedd 8.00 – 13.00 7.00 – 12.00 13.00 – 18.00 

Szerda 13.00 – 18.00 8.00 – 13.00 7.00 – 12.00 

Csütörtök 7.00 – 12.00 13.00 – 18.00 12.00 – 17.00 

Péntek 13.00 – 18.00 7.00 – 12.00 8.00 – 13.00 


