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Téglás Város Önkormányzatának lapja

MAGYAR KULTÚRA NAPJA TÉGLÁSON
Téglás Város Önkormányzata, valamint a Városi Könyvtár és Kulturális
Központ 2020. január 20-án a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett, színvonalas városi ünnepséggel nyitotta meg az év kulturális
programjainak sorát.
A szervezők ismét egy olyan eseményre invitálták a közönséget,
amelyen a település polgáraival
közösen tiszteleghettek a magyar
kultúra, illetve kulturális tevékenységükért városi elismerésben részesülők
szakmai elhivatottsága előtt.
Szabó Csaba polgármester ünnepi
köszöntőjében hangsúlyozta közös
történelmünk, közös sorsunk megtartó erejét, mely nélkül nem lenne jelenünk, és amely nélkül nem építhetnénk jövőt. Beszédében kiemelte,
hogy Téglás városa eddig is,
és ezután is törekedni fog a helyi
közösségnek – mint egész magyarságunk egy maroknyi, de fontos pillérének – az erősítésére, és minden
fejlesztésével ösztönözni kíván az
itthon maradásra.
A település nevében megköszönte,
hogy ennek a törekvésnek a kulturális szféra dolgozói az elmúlt évben is
aktív részesei, vállalói voltak, és
reményét fejezte ki, hogy munkájukat a jövőben is hasonlóan magas
színvonalon végzik.

Ezt követően a Kulturális és Művészeti díjak átadására került sor, melynek
keretében Németi Katalin közművelődési intézményvezető ismertette
Téglás Város Képviselő-testületének
határozatát.
A határozat értelmében kiemelkedő
és példaértékű kulturális tevékenységéért a rangos elismerést 2020-ban
Fejszés Attila színművész, valamint a
DFDC Moderntánc Csoport kapta.
Fejszés Attila olyan művész, és ember, akire méltán büszke szülővárosa, szűkebb, illetve tágabb környezete, aki kiemelkedő művészeti tevékenységével öregbíti városunk jó
hírét, gazdagítja kulturális életünket,
mindenki számára mintát, követendő példát ad.
A DFDC Tánccsoport tevékenységével modern keretek között, mai eszközökkel teremt közösséget, formál
ízlést, kelt igényt, motivál alkotói
munkára. 2019. év novemberétől
egyesületté alakulva is azon munkálkodnak, hogy még több lehetőséget keresve minél magasabb szinten
tehessenek Téglás fiataljaiért, a település közösségéért, és annak kulturális életéért.
A díjazottaknak a település nevében Szabó Csaba polgármester és
Chebliné Kocsis Erzsébet alpolgármester
fejezte
ki
köszönetét,
további munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánt.

Az est további részében a közönség
kivételes és ritka pillanatok részese
volt, amikor az elismerésben részesülők rövid, de annál szívmelengetőbb
műsoros „ízelítőt” adtak tehetségükből, tevékenységükből.
A Sütő Dávid, Nádasdi
Éva
és Szabó Dániel vezetésével működő moderntánc csoport tagjai a
mozgásművészet, míg Fejszés Attila
színművész ezúttal az ének, a zene
varázslatos
világába
kalauzolta
közönségét.
Míg díjazottjaink szűkebb hazánk, és
helyi közösségünk összetartozását,
addig őket követő fellépőink egész
nemzetünk egységét, határokon
innen és túl élő, lüktető magyar
kultúránkat regölték meg, szavalták
el irodalmunk legszebb verseivel
díszítve. Papp István, a Debreceni
Csokonai Színház színésze, és Béke
Csaba lantművész tolmácsolásában,
a
nemzeti
összetartozás
jegyében összeállított, „Jersze, emlékezzünk….”
című
zenés-irodalmi
műsoruk felemelő és méltó zárása
volt a Magyar Kultúra téglási ünnepének.
A díjazottaknak szívből gratulálunk!
Németi Katalin
Téglási Városi Könyvtár
és Kulturális Központ vezetője

A Bárczay Anna Városi Óvoda 2019-es éve
„A szeretet az egyetlen kulcs, amellyel bármely szív
kincseskamráját kinyithatod.”

A Bárczay Anna Városi Óvoda 2019-es évéről, ha számvetést készítünk, röviden ennyit mondhatunk: nálunk ebben az évben is jót, s jól játszottak óvodásaink.
Intézményünk több, mint 250, 3-7 éves korú gyermekét
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségében, a tevékenységközpontú óvodai nevelés programjával neveljük. Kiemeljük a játék elsődlegességét és
a tapasztaláson alapuló, tevékenységek általi tanulás
fontosságát. Ez az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő legmegfelelőbb módszer a képességek
fejlődésére, az iskolás életre való felkészülés folyamatában.
Saját jó gyakorlatainkat, szakmai tapasztalatainkat óvodánk pedagógusai és pedagógiai munkát segítő alkalmazottai ebben az évben is több alkalommal Bázisintézményi Program keretében osztották meg az érdeklődő
óvodapedagógusok és dajkák számára.
Ismételten kiválóan akkreditált tehetségpontként működünk, beépül a mindennapi nevelésünkbe és gondolkodásunkba a környezettudatosság ezt erősíti a Zöld Óvoda hálózathoz tartozásunk is, melyet szintén 2019-ben
nyertünk el újra.

A nevelőmunkához elengedhetetlen, hogy megfelelő
személyi és tárgyi feltételek is a rendelkezésünkre álljanak. Így a közlekedési tanpályánk kerékpárjait, udvarunk
játékait, homokozóit, a csoportszobák játékait, berendezéseit önkormányzati-, alapítványi-, és pályázati források
felhasználásával pótoljuk. A szakmai munkához intézményünk infrastruktúrája kiváló. Melynek folyamatos karbantartását igyekszünk a fenntartóval továbbra is biztosítani.
Az óvoda előtti öreg épület lebontása, a kőkerítés megépítése újabb parkolási és mozgási lehetőséget ad a
szülők és a gyerekek számára.

Óvodánk munkaközösségei színes programokkal, szakmai napokkal színesítik a hétköznapokat, hoznak élményeket a gyermekek számára. Tehetségműhelyeinkben
és fejlesztő foglakozásokon segítjük és támogatjuk
azokat a gyereket, akik számára ez szükséges.
Óvodánkban iránymutatóként szolgálnak az örök értékeknek az érvényesülései: A Szép, a Jó, az Igaz
Ezek a fogalmak nevelésünk érdemi kezdőpontjai.

A Bárczay Anna Városi Óvoda
kollektívája

A TÉGLÁS VSE SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYA
FELVÉTELT HÍRDET
8-18 év közötti fiatalok körében
Szeretnél erősödni?
Szeretnél edzeni?
Szeretnél egy jó csapathoz tartozni?
Ha igen, akkor
Gyere el és legyél saját sikered kovácsa!
Edzés: hétfő-péntek 16:30-tól (Pozsár Gyula utca 14.)
Jelentkezni: Nagy László 06/70/3399-958
Hajrá Téglás, Hajrá Súlyemelés!

Bowling pálya
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Fő támogatóink:
Téglás város Önkormányzata
Forgács Sándor - TUX Kft. Reál élelmiszer
Nagy Gyula - Pannónia Kincse Ásványvíz
Sigér Miklós - Sigér Pékség
Kárándi Imre - Membrán Áruház

További támogatóink:

Téglás Város Önkormányzata és a Hajdúsági
Hagyományőrző Lovas Klub nevében tisztelettel megköszönjük,
hogy
anyagi
segítséget
nyújtott
a „Helyi ízek szeretettel” elnevezésű programunk megvalósításához.
2020-ban is folytatódik a hagyomány, akkor is várjuk
szíves támogatását.
Az ételek kiadagolását a képviselő-testület tagjai vállalták magukra, a kiszállítást pedig a Polgármesteri
Hivatal és a Szociális Gondozási Központ munkatársai,
a történelmi egyházak munkatársai és a Városi Polgárőr Szervezet tagjai segítették.
A program Téglás Város Önkormányzata, a helyi önkormányzati vezetők, képviselők, egyéni vállalkozások
és cégek támogatásával valósulhatott meg.

Szabó Csaba polgármester
Chebliné Kocsis Erzsébet alpolgármester
Ádámné Györgyi Erika képviselő
Papp László képviselő
Kis Lászlóné képviselő
Kiss Viktória Anna képviselő
Szegedi Attila képviselő
Kolompár László képviselő
Dr. Terjék László képviselő
Sipos Sándor faipari vállalkozó
Rezes Csaba és Rezes Csabáné - 100-as Kereskedés
Suhaj Ferenc - zöldségbolt
Ofra Róbert vállalkozó
Karsai Sándor - Karsai Zöldség Kereskedés
Pór Imre - Gázszer Kft.
Szarka Gyula - Szarka és Társa 2004 Bt.
Barta Sándorné - Royal Win Food Kft.
Kiss Attila vállalkozó

Kivitelezők:
Szilágyi Ferenc, Roós Lajos, Vass Lajos, Borsos Péter,
Karika Ágnes, Szabó László, Némeczki Zoltán

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
elnöke és tagsága
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Online adóelőleg-nyilatkozatok egyszerűen

AJÁNLJA FEL ADÓJA 1 %-ÁT!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2020-tól az
online adóelőleg-nyilatkozat bevezetésével ismét
segítséget nyújt a magánszemélyeknek és a kifizetőknek. Az új lehetőséggel tovább csökkennek az adminisztrációs terhek, rövidül a nyilatkozatok megtételére
fordítandó idő.

Adótörvényünk ismét lehetőséget biztosít arra,
hogy személyi jövedelemadójának 1+1%-ával
rendelkezhessen egy Önnek is fontos cél elérése
érdekében!
Kérjük, hogy az Ön által egyébként is befizetendő
adó 1+1 %-át ajánlja fel!
A támogatható civil szervezetek között szerepel:
- „A Téglási Iskolás Gyermekekért” Alapítvány
Adószám: 19126607-1-09
- Téglás Diáksport Egyesület
Adószám: 19129356-1-09
- Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 18555206-1-09
- Téglás Városi Sportegyesület
Adószám: 19850865-1-09
- Bek Pál Kertbarátkör
Adószám: 18035179-1-09
- PÁNIK Tehetségkutató és Rendezvényszervező
Kulturális Egyesület
Adószám: 18559509-1-09
A támogatható egyházak között szerepel:
- Magyarországi Baptista Egyház
Technikai szám: 0286
- Magyar Református Egyház
Technikai szám: 0066
- Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

A magánszemélynek adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a munkáltató, kifizető a kedvezmények, költségek figyelembevételével állapítsa meg és
vonja le az adóelőleget.
2020. január 2-ától az ügyfélkapu-regisztrációval,
telefonos azonosítással vagy e-személyi igazolvánnyal
rendelkező
magánszemélyeknek
a
NAV
új
alternatívát kínál, az adóelőleg-nyilatkozatot elektronikus formában is megtehetik.
Az elektronikusan beküldött bizonylatokat a NAV
automatikusan továbbítja a magánszemély által a
nyilatkozaton feltüntetett foglalkoztatónak.
Az adóelőleg-nyilatkozatok hagyományos formái
megmaradnak, továbbra is lehetőség van a NAV
honlap Adóelőleg-nyilatkozat Alkalmazással (ANYA)
elkészített, kinyomtatott vagy a kézzel kitöltött nyilatkozatokat a kifizetőknek személyesen átadni.

Azt hogy hogyan rendelkezhet adója 1+1 %-áról és
melyek még a támogatható civil szervezetek,
megtudhatja a https://www.nav.gov.hu honlapról.

VÉRADÁSOK TÉGLÁSON
A Magyar Vöröskereszt Debreceni Területi Szervezete
idén is szervez véradásokat Tégláson, aminek
helyszíneit Téglás Város Önkormányzata biztosítja a
Rendezvényteremben (Téglás, Kossuth u. 35.).
Időpontjai:
2020. február 4.
2020. május 5.
2020. augusztus 4.
2020. december 8.

Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika 2019-től havi megjelenéssel, megemelt, 2300 példányban készül, s minden téglási háztartásba eljut.
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk
Önöket a részletes árakról és felületekről:
1/1 oldal - 20.000 Ft, 1/2 oldal - 10.000 Ft,
1/4 oldal - 6.000 Ft, 1/8 oldal - 3.000 Ft,
1/16 oldal - 1 500 Ft.

Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri
megjelenésre vonatkoznak.
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a
hirdetés felvételekor. Lapzárta minden hó 10. napja.
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 52/384 312
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