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28. VÁROSNAP
2019. május 1-jén egész nap sokszínű
programkavalkád várta a Városnapra kilátogatókat.

A városi ünnepség keretében Czibere Béla polgármester, Tasó László
országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnöke,
és
Steffen
Döttinger,
Affalterbach polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd a városi
díjak, kitüntetések átadására került

Téglás Város Önkormányzatának lapja

sor. A színpadon helyi és vendégfellépők műsorának sora szórakoztatta
az érdeklődőket: közreműködött a
Debreceni Honvéd Táncegyüttes, a
Lesz Dance, a Valcer Táncstúdió, az
iskolai balett szakkör, a Téglási Teátristák, S. Petics Kristóf és a DFDC. A
nap zárásaként a Republic adott
fergeteges koncertet.
A rendezvény támogatói a szervező
Téglás Város Önkormányzata mellett
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Nyugattól Keletre Egyesület.
A Városnapot ismét nagyon jó
együttműködéssel tudtuk megvalósítani. A város közintézményei és civil
szervezetei mind aktívan kivették
részüket a lebonyolításból: a Bárczay
Anna Városi Óvoda, a Téglási Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális Gondozási
Központ, Marcsi mama konyhája, a
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Baptista Általános
Iskola és AMI, a Téglási Városi Könyv-

AFFALTERBACH - TÉGLÁS
20 éves testvérvárosi kapcsolat
1999-ben kötött településünk a németországi Affalterbachhal testvérvárosi szerződést egy néhány évvel
korábban kialakult partnerség nyomán. A testvérvárosi kapcsolat 20.
évfordulója alkalmából vendégségbe érkezett hozzánk Affalterbach
delegációja, Steffen Döttinger polgármester, Hans Erwin Steidle alpolgármester, Roland Köcher, Uwe Rolf
Zimmerle, Josef Wührl képviselők.

Az eltelt évtizedek alatt szoros barátság alakult ki a két település között,
melyet ezúton is megerősítettek az
önkormányzatok. A Városháza előtti
parkban álló almafát emléktáblával
jelöltük meg, hiszen a fa, mely
Affalterbach jelképe, a német város
ajándéka volt a testvérvárosi kapcsolat megszületésekor.
Affalterbach jóvoltából számtalan
segítséget kaptunk mind a cserediák
-kapcsolatok mind szakmai tapasztalatok terén, emellett jelentős anyagi támogatást nyújtottak városunk-

tár és Közművelődési Intézmény, a
Városi Konyha, Téglás Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai, a
Nyugattól Keletre Egyesület, a Téglás Városi Sportegyesület, a Téglási
Polgárőr Szervezet, a Debreceni Old
Timer
Klub,
a
Kék
Angyal
Motorosklub, a Fiatalok Klubja tagjai,
civil segítők, diákmunkások, önkéntesek segítségével zajlott a rendezvény.
Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan
eljöttek, reméljük, jól érezték magukat!

nak, többek között a Bárczay Anna
Városi Óvoda 60. születésnapján
nyújtott adománnyal hozzájárultak
az óvodai filagória felépítéséhez,
melyet az intézmény vezetője, Szabó
Mónika és munkatársai kerti ünnepség keretében köszöntek meg. Az
Affalterbach-Téglás közötti partnerség elmúlt 20 évben olyan impulzusokkal és kapcsolatokkal gazdagította városunkat, amiből mindig erőt
lehet meríteni. Köszönjük mindezt a
városunk önkormányzata, intézményei és lakossága nevében!

Betekintés a Bek Pál Ketbarátkör Egyesület életébe
Fantasztikus borok készültek
Tégláson 2018-ban is!
Sokáig senki nem gondolta volna,
hogy 2018 az évtized legszebb boraival fogja megajándékozni a
kertbarátkör tagjait Tégláson. Az
elmúlt esztendő kertész szempontból
kedvezőtlenül indult, hiszen enyhe
volt a tél, a hideg pedig márciusban
érkezett meg, amikor már a tavaszt
vártuk.
A szokatlan hideg időjárás még április első napjaiban is kitartott. A hónap közepén azonban egyik napról
a másikra berobbant a nyár, és a
növények május közepére behozták
a lemaradást. Sőt a napfényes és
meleg idő következtében június végén már-már fejlettebbek voltak. A
szokásostól szárazabb és napfényben gazdagabb nyár hamarabb
érlelte a termést, a korai csemegeszőlő fajták már július végén, de a
borszőlő fajták is soha nem látott
hamar elkészültek, 10 — 14 nappal
korábban, mint ahogy általában
jellemző. Csapadékmentes időjárásnak köszönhetően a gombás betegségek nem okoztak számottevő kárt
az ültetvényekben. A térségben domináns Othelló fajta már szeptember második felében erős érésnek
indult, ekkor pedig arról beszéltek a
gazdák, hogy „nagyon korán van ez
még” illetve „mi lesz így a savakkal”,
„miféle bor lesz ilyen szőlőből” stb.
Ezekre a kérdésekre a borversenyek
adták meg a választ.

Fehérbor — Arany: Tömöri László,
Fejszés Imre; Ezüst: Fekete István,
Szabó László
Vörösbor — Arany: Fejszés Imre;
Ezüst: Fekete István, Hegedűs Miklós,
Szabó László, Tömöri László;
Bronz: Hordozó János, Kerékgyártó
András, Kovács József, Molnár János
Nemes vörös — Arany: Fejszés Imre;
Ezüst: Bartha Sándor
Ezzel egy időben került megrendezésre a házi pogácsasütő verseny,
amelyre sok nagyon finom pogácsa
érkezett. A zsűri értékelése szerint a
legjobb és aranyéremmel díjazták
Árva Istvánné pogácsáját. Az erős
mezőnyben ezüstéremmel jutalmazták Tóth Imrénét.
A legjobb téglási borok a HajdúBihar megyei borversenyen is megmérettetésre kerültek, amin 33 indult
vegyes vörös, 32 fehérbor, 17 pedig
nemes vörös kategóriában. A vegyes vörös kategóriában Fejszés Imre arany minősítést ért el, ráadásul a
legjobb bor megalkotásáért járó
vándorserleg is Téglásra került Fejszés Imréhez!
A versenyen egyébként több téglási
bor is ezüst minősítést kapott vegyes
vörös kategóriában: Tömöri László,
Hegedűs Miklós, Fejszés Imre Bronz
minősítést szerzett vegyes vörös kategóriában: Fejszés Imre, Fekete István Molnár János, Szabó László.
Ezen túlmenően a Hajdú-Bihar megyei kertbarátszövetség által szervezett borversenyeken 2015-2019 között elért eredményei miatt a Bek
Pál kertbarát egyesület részére
ARANY minősítést adományozott!

Részt vettünk 2019 március 23-án
Józsán, a XI. „Civis Pálinka Nap” és
pogácsasütő versenyen is. A versenyre 245 pálinkát és 51 pogácsát
neveztek.
Árva Istvánné pogácsája idén is különdíjban részesült!

A pálinkák között a Bek Pál Kertbarát Egyesület az alábbi eredményt
érte el:
Arany minősítés:
Drén András, Fejszés Imre
Ezüst minősítés: Fejszés Imre
Bronz minősítés: Fejszés Imre,
Kerékgyártó András, Molnár János
Ezúton is gratulálunk még egyszer

A Bek Pál Kertbarát Egyesület házi
borversenyére 2019. január 23-án
került sor, ahol fehérbor kategóriában 12, vörösben 26 illetve nemes
vörös kategóriában 6 bort neveztek.
A versenyre kiváló borok érkeztek,
mindegyik kellemes, fajtára jellemző,
szépen kezelt volt, nagy elismerés
mindenkinek!
A házi borverseny eredménye az
alábbiak szerint alakult:
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a díjazottaknak valamint jó egészséget a sok kiváló bor elfogyasztásához!
Ragyák László
a kertbarátkör szakmai vezetője

VÁROSNAPI KITÜNTETÉSEK
A téglási Városnap lehetőséget biztosít arra, hogy Téglás
Város Önkormányzata kitüntetésben részesítse mindazokat, akik huzamos ideje kimagaslóan tevékenykednek a
téglási közösség érdekében.
2019. május 1-jén a Képviselő-testület "Téglás Városért"
kitüntetésben részesítette Tompa Tibor Csabáné közművelődési vezető főtanácsost. "Egészségügyi és Szociális
Ellátásért Díjat" kapott Sigér Dóra védőnő és Szatmári
Béláné szociális gondozó. "Sport díj" elismerésben részesült Fehér Sándor Mátyás íjász és Nagykéri György
ultramaraton-futó, "Téglásért Díszoklevelet" kapott
Magyar Béláné élelmezésvezető és Gerhardt Róbert, a
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület elnöke.
A kitüntetetteknek gratulálunk, további jó munkát, lelkesedést, sikereket kívánunk!

„MENŐ MENZA” A VÁROSNAPON
2019. május 1-én a „Menő Menza” is részt vett a Városnapon. Az egészséges táplálkozást népszerűsítve meghívtuk
Szentgyörgyi Rómeót egy reggeli tornára, majd zöldség-,
és gyümölcssalátával valamint limonádéval kínáltuk az
érdeklődőket. Az időjárási viszontagságok ellenére nagyon
jól sikerült a délelőtt. Pavilonunkat rengetegen felkeresték
és szívesen fogyasztották a különböző finomságokat.
Köszönjük az érdeklődést!
Giránné Somogyi Krisztina
Szabóné Pénzeli Erzsébet
Tuncsikné Fekete Kinga

IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS
Tisztelt Vállalkozó, Őstermelő!
Tájékoztatom, hogy amennyiben Önnek a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény alapján a 2018. év tekintetében iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, azt
2019. május 31-ig kell teljesítenie.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §
(1) aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek (a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
belföldi székhellyel meghatározott gazdálkodó szervezet) számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.
Téglás Város Önkormányzata elektronikus ügyintézés
biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján
az ELÜGY alkalmazáson keresztül tesz eleget, melyet az
ügyfelek Téglás Város hivatalos oldalán keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el (http://
teglas.hu/oldal/E-ugyintezes).
Az elektronikus ügyintézés alkalmazásával magánszemélyek, egyéni vállalkozások is indíthatnak ügyeket,
egyenleget kérdezhetnek le.
Tájékoztatom továbbá, hogy a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 2017. január 1-jei hatállyal egy új, 42/D. §al 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 2017. évi CL. törvény 220-238. §-a 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 Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél
(4243 Téglás, Dózsa Gy. u. 13.) vezetett 6060015611038195 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.
Dr. Gál György jegyző
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KÖZÖSSÉGEK HETE
2019. MÁJUS 6-12.

A Városi Könyvtár idén harmadik
alkalommal csatlakozott ahhoz az
országos programsorozathoz, melynek középpontjában egy-egy kiemelkedően, példaértékűen működő helyi művészeti csoport áll. Az
önkéntességről, esélyegyenlőségről
és a közösségekről szóló téglási események keretében az intézmény
2019-ben a DFDC Moderntánc Csoport tevékenységét mutatta be.

Európai parlamenti
képviselők választása
2019. május 26.
A szavazáson való részvétel feltétele, hogy a választópolgár érvényes
okmánnyal igazolja személyazonosságát, és lakcímét vagy személyi
azonosítóját. Ezért országosan 2019.
május 25-én 8.00-14.00 óra között,
illetve május 26-án 6 órától 19 óráig
tartanak nyitva a kormányablakok
és az okmányirodák. Hajdú-Bihar
megyében is valamennyi kormányablakban és okmányirodában a
fenti időpontokban intézhetik majd
a választópolgárok a személyazonosság igazolásával kapcsolatos
ügyeiket. Az ügyfeleknek lehetőségük lesz az elkészült személyazonosításra alkalmas okmányok (állandó,
illetve ideiglenes személyazonosító
igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) átvételére, valamint a személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
pótlásának
intézésére.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
személyazonosító igazolvány kiadását kérelmező ügyfélnek a személy-

Az eredetileg szabadtérire tervezett
„Érezd a ritmust!” című Street Dance
-program az esős időjárás miatt
ugyan a mozi nagytermébe kényszerült, ennek ellenére a mintegy 500
fiatalt számláló eseményen mindenki nagyon jól érezte magát.
A DFDC 9 órától az óvodásoknak, 10
órától az alsó tagozatos, 11 órától
pedig a felső tagozatos gyermekeknek tartott élvezetes bemutatót,
majd rövid bemelegítés után játékos
koreográfiákat tanítva a limbo, és a
makarena ritmusára mozgatta meg
a résztvevőket.
A táncos rendezvény másik helyszínén, a könyvtárban a fodrászkodni
és sminkelni vágyók a Debreceni
SZC Könnyűipari Szakiskolája szépészet ágazatának növendékeitől leshettek
el
szakmai
fogásokat.
A május 10-én megrendezett program másik kísérő eseménye az
„Ilyenek voltunk, ilyenek lettünk”
című fotókiállítás, mely a tánccsoport alakulásától a jelenig, mintegy
azonosságát igazolnia szükséges.
Ideiglenes személyazonosító igazolvány annak az állandó személyazonosító igazolványra jogosult személynek adható ki, aki nem rendelkezik
érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal. Ha az ügyfél a kérelem
benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes okmánnyal, akkor az igazoláshoz ezt felhasználhatja. Amennyiben viszont a kérelem
benyújtását megelőző évben sem
rendelkezett ilyen okmánnyal, a személyazonosságát egyéb módon
szükséges igazolnia, így különösen
születési anyakönyvi kivonattal és a
névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított
házassági anyakönyvi kivonattal.
Dr. Gál György
a Helyi Választási Iroda vezetője

KÖZMEGHALLGATÁS
Téglás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tájékoztatja a
lakosságot, hogy éves közmeghallgatását 2019. május 28-án (kedden)
17.00 órától tartja az Úttörő utcai
általános iskola ebédlőjében,
amelyre tisztelettel meghívja Önöket.

9 évet felölelve kíséri nyomon a
DFDC mindennapjait, próbáit, fellépéseit, sikereit.
Köszönet együttműködő partnereinknek: Bárczay Anna Városi Óvoda,
Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája,
DFDC
Tánccsoport,
II. Rákóczi F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bapt. Ált. Isk. és Alapfokú
Műv. Isk., Téglás Város Önkormányzata, Téglás Város Polgárőr Szervezete, Téglási Lakásotthonok.
a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársai

ÖSZTÖNDÍJ FIATALOKNAK
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a közép- és felsőfokú tanulmányokat
folytatók számára, az EFOP-1.5.316-2017-00121 számú pályázat
keretén belül a "Maradj HajdúBiharban!" című ösztöndíj elnyerésére.
Amennyiben 16. életévedet betöltötted, de a 27. életévedet
még nem, és Tégláson állandó
lakhellyel rendelkező tanuló
vagy, jelentkezz!
Az elnyerhető ösztöndíj összege
egyszeri 50.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2019. május 31.
A pál yázat részleteiről a
teglas.hu/palyazatok oldalon
találtok bővebb információt,
és ugyanitt tölthetők le a pályázati dokumentumok is!
Kedves téglási diákok, pályázzatok minél többen!
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