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Téglás Város Önkormányzatának lapja

1848. MÁRCIUS 15-ÉRE EMLÉKEZTÜNK

A 171 évvel ezelőtt indult forradalom és szabadságharc
hőseinek emléke előtt tisztelegtünk 2019. március 15-én.
A megemlékezés a történelmi kopjafánál megrendezett koszorúzási ünnepséggel kezdődött, ahol a történelmi
egyházak képviselői áldották meg a hősök emlékét. A program a Városi Moziban folytatódott, ahol Czibere Béla
polgármester ünnepi beszédében a márciusi ifjak példájából indulva elmondta, hogy bízik abban, hogy jó példával
járunk elöl a jövő generáció előtt. Ez hamarosan be is igazolódott, hiszen a Bárczay Anna Városi Óvoda két nagycsoportos ovisa gyönyörűen szavalta magyarság-verseinket, majd a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos tanulói adtak felemelő műsort, Feketéné
Holzmann Gabriella és Giránné Somogyi Krisztina pedagógusok felkészítésében.
Ezt követően színpadra lépett a Debreceni Honvéd Táncegyüttes, akik műsorukkal felidézték a toborzó-táncok
hangulatát, verbunkosokat, legényeseket adtak elő, óriási sikerrel.

A Bocskai Lövészdandár honvédjei sokoldalúságukat
bizonyították ezen a napon Tégláson is, hiszen a
Városi Könyvtárban folytatódott programon kiderült,
nem csak kiváló hazafik és bátor katonák, remek táncosok, de kitűnően értenek az ecsetkezeléshez is.
A Katona alkotóművészek Mednyánszky Körének kiállítás-megnyitóján Tamus István grafikusművész, a kör
szakmai irányítója méltatta a művészeket és alkotásaikat. A műsort Varga Sára Luca gimnazista szavalata,
valamint Hotzi Péter művésztanár és a zeneiskola
növendékeinek klarinétjátéka színesítették.
Köszönjük Kása Ferenc főtörzsőrmesternek a szervezésben nyújtott rengeteg segítséget!

KATONAI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA

Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek!

Téglás és az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc

Degenfeld Imre településünk kiemelkedő műveltségű földbirtokosa, aki nagyszerű hazafi volt. A forradalom idején Kossuth
kormánybiztosaként tevékenyen kivette részét a
toborzásban, a fegyverek begyűjtésében,
a nemzetőrség megerősítésében.
Felesége, Bek Paulina pedig a híres 48-as honvéd zászlóalj részére maga hímezte a zászlót,
melynek felirata: "Szabolcs a hazáért. Győzni
vagy halni."

Újabb önkormányzati
épület rekonstrukciója,
energetikai korszerűsítése
Jó ütemben folynak a VP-6.7.4.1.116 azonosító számú „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati projekt keretében a
Malom u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítási munkálatai.
Az épület héjazatának azbesztmentesítése, tetőszerkezetének felújítása,
a födém hőszigetelése elkészült.
Folyamatban van a külső homlokzat
hőszigetelése.
Várható még a külső nyílászárók
cseréje, a belső fűtési rendszer és
elektromos hálózat korszerűsítése.

Tájékoztató a Képviselőtestület 2019. február 26-ai
ülésén meghozott
döntésekről
Az önkormányzati képviselők
- elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint az önkormányzat 2019. évi
összesített közbeszerzési tervét, mely
az év során megvalósítandó fejlesztéseket tartalmazza;
- megtárgyalták Szabó Imre elnök
beszámolóját a Városi Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, s további sportsikereket kívántak a téglási sportolóknak;
- módosították a Polgármesteri Hivatal-, a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat,
a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény valamint a Hajdúhadházi
Mikrotérségi
Szociális
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STATISZTIKAI ADATGYÜJTÉS
Tisztelt Téglási Lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Téglás településen a hivatal elnöke
által 2019- re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre,
a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés 2154 Háztartási költségvetési és
életkörülmény adatfelvétel, éves
kikérdezés
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az
ország különböző településein.
Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a Központi
Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
Gondozási Központ Alapító Okiratát
– jogszabályi változások, valamint az
intézményeket érintő telephelyváltozások miatt;
- módosították az Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendeletét és
elfogadták az Önkormányzat 2019.
évi költségvetését, melynek végrehajtása szigorú gazdálkodást kíván.
A pénzügyi kérdések kapcsán döntött a testület a Csokonai utca szilárd
útburkolattal történő lefedéséhez
szükséges beruházási hitel felvételéről, valamint az ehhez kapcsolódó
adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegének jóváhagyásáról;
- döntést hoztak a 2019. évi járási
startmunka
programhoz
történő
csatlakozásról, mellyel munkalehetőséget kívánnak biztosítani a helyi
lakosoknak.
Dr. Gál György jegyző

valamint az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelet
(általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek,
személyek részére nem szolgáltatja
ki. Az eredményeket név és egyedi
adatok nélkül, valamint összesített
statisztikai táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat
részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a
+36 80 200-766-os telefonszámon,
illetve a lakinfo@ksh.hu email címen
adunk további felvilágosí tást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon
található Adatgyűjtések/Lakossági
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Kérem, hogy válaszadásukkal segítsék az adatgyűjtést, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!
Dr. Gál György jegyző

FOGORVOS
HELYETTESÍTÉSE
Dr. Szilágyi Zsolt fogorvos betegsége miatt 2019. április 1-től
Dr. Székely Szilárd helyettesként
látja el az I. számú fogorvosi körzet
betegeit.
Tel.: 52/384-507
Rendelési idő:
Hétfő: 7.30-13.30
Kedd: 13.00-19.00
Szerda: 7.30-13.30
Csütörtök: 13.00-19.00
Péntek (páratlan hét): 7.30-13.30
Péntek (páros hét): 13.00-19.00

A NŐ SZIVÉT KI ISMERI
Nőnapi ünnepség a moziban
Mi, téglási lányok, asszonyok igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a helyi férfiak mindig örömmel köszöntenek bennünket
március 8-án. Így volt ez idén is, a városi nőnapi ünnepségen.
A vendégeket Dr. Gál György jegyző és Szegedi Attila képviselő, valamint a Nyugattól Keletre Egyesület képviseletében Petrovánszki
Norbert és a téglási Diákszövetség tagjai fogadták. Veres Miklós
pénzügyi irodavezető üdvözölte a hölgyeket, Czibere Béla polgármester pedig arról beszélt ünnepi köszöntőjében, hogy egyáltalán nem
zavarja a "nőuralom", hiszen csupa okos, szép, talpraesett nő veszi
körül a családjában, a munkájában és a településen is.
Fiatalok, de máris nagyon jól ismerik a női szíveket a Színművészeti
Egyetem végzős hallgatói, akik egy zenés összeállítással ajándékozták
meg a hölgyközönséget.
Kurely László, aki az általános iskola felső tagozatában is nagyon sokat
állt a helyi mozi színpadán, örömmel fogadta el a felkérést, és színészhallgató barátaival, Hajdu
Péterrel, Mészáros
Gáborral
és Szabó Benjáminnal tért vissza Téglásra, hogy egy romantikus
"szerenádot" adjanak a szebbik nem képviselőinek. Ráadás meglepetésként a jelenlévők részére értékes ajándékcsomagokat sorsolt a
Nyugattól Keletre Egyesület.
Köszönjük a téglási hölgyek nevében ezt a remek estét kedves
férfitársainknak!
Tompa Tibor Csabáné
vezető főtanácsos

TEHETSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN
A közelgő tavasz és nemzeti ünnepünk vidámságot, ünnepi hangulatot
hozott a Bárczay Anna Városi Óvodába. Óvodánk módszertani munkaközössége az idei tehetségnapot a Március 15-ei ünnep köré csoportosította.
Ezáltal tovább erősítve az óvodás korosztályban is hazánk iránti szeretetet,
magyarságtudatot. Képi megjelenítésben rajzok formájában magyar népmesék illusztrációiból készült kiállítás, zeneóvodásaink viseletben táncoltak
és nem maradhatott el a magyar mesék és versek előadása sem iskolába
készülő óvodásaink előadásában. Mindehhez az óvodapedagógusok
ünnepi díszbe öltöztették az óvodát.
Szabó Mónika óvodavezető

KÓRUSTALÁLKOZÓ
Különleges zenei élményben lehetett részük azoknak, akik 2019. február 15én, pénteken ellátogattak a téglási Városi Mozi épületébe, ahol három
énekkar részvételével rendhagyó baráti kórustalálkozóra került sor.
A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szervezésében a
mátészalkai Ádám Jenő Pedagógus Kórus, az újfehértói „Körkép” Városi
Vegyeskar és a házigazda Téglási Pedagógus Énekkar adott koncertet.
Czibere Béla polgármester ünnepi gondolatait követően Varga Miklós
karnagy köszöntötte a megjelenteket. Az énekkarok gazdag zenei repertoárja során a jelenlévők az egyházi és világi kórusmuzsika legjavából kaptak ízelítőt. Csányi Ottó, Király Kálmán és Varga Miklós karnagyoknak, illetve a kórusok tagjainak Czibere Béla polgármester és a rendezvény támogatói fejezték ki köszönetüket. A szervezők külön köszönetet mondtak az
eseményt támogató Téglás Város Önkormányzatának, a II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolának, valamint a Nyugattól Keletre Egyesületnek.
A fellépő kórusoknak színvonalas tevékenységükhöz szívből gratulálunk,
és további sok sikert kívánunk!
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Lehetőségek a seregben,
avagy „seregnyi lehetőség”
Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új, modern
eszközök, növekvő illetmény. Ezekkel a szavakkal jellemezte nemrégiben a Magyar Honvédség jövőjét Dr.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzése egy szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is megújult, hatékony, ütőképes haderő létrehozása. A program része a katonai életpályamodell megújítása és a
honvédség létszámának növelésével összefüggő toborzó tevékenység erősítése is. A honvédség számtalan lehetőséget és átjárható szolgálati formákat kínál a katonai pálya iránt érdeklődőknek. Nagy Zoltán alezredestől,
az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokától kérdeztük, hogy a „honvédség kapujában”, azaz a
toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani az érdeklődőknek.
- Alezredes Úr, az Ön által vezetett szervezet felelős a
katonai toborzás sikeres megvalósításáért a megyében.
Mi a toborzók fő feladata?
- Idén lesz 15 éve annak, hogy a Magyar Honvédség
önkéntes haderővé vált, így a honvédség beosztásainak
feltöltése, az utánpótlás biztosítása toborzás útján történik. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem
önként választott szolgálat és hivatás. Nekünk, toborzóknak egyik elsődleges feladatunk, hogy minél szélesebb
körben megismertessük azokat a lehetőségeket, amelyeket a haderő kínál a hivatásos, a szerződéses vagy a
tartalékos szolgálat kapcsán.

- Amennyiben valaki szeretne katona lenni, mit tud
kínálni a sereg a leendő munkavállalóinak?
- A haderőfejlesztési programnak köszönhetően, annak
fokozatos megvalósulásával, minőségi körülményeket,
korszerű technikai eszközöket és versenyképes jövedelmet ígér a honvédség a katonáinak, honvédelmi alkalmazottainak. Jelenleg a szerződéses szolgálatot vállalók
esetében az érettségivel rendelkező katonák kezdő fizetése havonta bruttó 277.000 forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezők is mintegy bruttó 234.000 forintot
vihetnek haza. Ez az összeg pedig a seregben eltöltött
évek folyamán növekszik. Az alapfizetés mellett a katonák étkezési és utazási támogatásban is részesülnek,
illetve számos plusz juttatás valamint az esetleges többletmunkáért járó kifizetés is tovább növelheti ezt az öszszeget.
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, továbbtanulási
szándék esetén jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati
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Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán indított szakokra és az MH Altiszti Akadémia új, Acélkocka
elnevezésű altisztképzésére. A tanfolyamrendszerű, 1 év
időtartamú altisztképzésre minden 18. életévet betöltött,
érettségizett személy jelentkezhet, aki megfelel az előírt
egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek.
A rendszer előnye, hogy már a tanulmányok alatt is havi
jövedelmet folyósít a honvédség, amely a már említett,
érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetésével
megegyező összeg. A képzés befejezését követően, a
választott szakterületen, hivatásos őrmesterként kezdhetik meg pályafutásukat a végzettek. Az illetményük ekkortól pedig már bruttó 310.000 forint lesz.
- Szintén sokat hallott téma napjainkban az önkéntes
területvédelmi tartalékos szolgálat, melyre ugyancsak
várják a jelentkezőket.
- Igen, erre a szolgálati formára is várjuk a honvédelem
ügye iránt érdeklődő, elhivatott állampolgárokat. Ez a
lehetőség elsősorban azoknak szól, akik tanulmányaik
vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt
vállalni a lakóhelyük, lakókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők az évi húsz napos kiképzés mellett veszély- és
katasztrófahelyzet (pl. árvízi védekezés) elhárításában,
rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatokban vehetnek részt. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez tartozó
járásban, megyében történik. A szolgálatért természetesen a területvédelmi tartalékosok is különböző juttatásokban részesülnek, mint például szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj, illetve a tényleges szolgálatuk ideje
alatt beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak.
- Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt hátra: hol lehet jelentkezni katonának?
-A toborzó irodák várják a katonai pálya iránt érdeklődőket a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon.
Debrecenben személyesen a Péterfia u. 58/A szám alatt
lehet velünk találkozni. Jelentkezni a Kormányablakoknál
kijelölt
ügyintézőknél
vagy
akár
online,
a
www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu internetes oldalakon is lehet. Az Irány a sereg weboldal a
Magyar Honvédség karrieroldala, ahol mindenki választ
kaphat a katonai szolgálati formákkal kapcsolatos
kérdésére: hétfő - csütörtök: 08:00-15:30; péntek: 08:00-12:00
Smidróczki Róbert
fotó: Csehiné Sárkány Beáta hadnagy

Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásról,
az adófolyószámla lekérdezéséről
és az adó megfizetésének módjáról
Az elektronikus ügyintézés alkalmazásával magánszemélyek, egyéni
vállalkozások is indíthatnak ügyeket, egyenleget kérdezhetnek le.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(Továbbiakban Eüsztv.) 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.

A Hivatali Portált Téglás Város honlapjáról
elérheti
a
nyitólap
E-ügyintézés fülön belül, középen
található "Önkormányzati Hivatali
Portál" feliratra kattintva!
A portálra nem kell regisztrálnia, de
a regisztráció gomb megnyomásával léphet tovább. Első látogatáskor,
a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus
bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait (egyenleg lekérdezés,
ügykövetés, ügyindítás).

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 Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon
nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.
Az adófolyószámla csak abban az
esetben kérdezhető le, ha teljeskörű
képviseleti joggal/ meghatalmazottal rendelkező e-meghatalmazást
küldött az önkormányzati adóügyek

INGYENES TANÁCSADÁSOK
”Humán közszolgáltatások fejlesztése települések összefogásával”
című, EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú pályázati program.

A program keretében Téglás Város Önkormányzata
INGYENES TANÁCSADÁST
indított Simon Istvánné tanácsadó vezetésével.
Az alábbi témakörökben kérhetnek segítséget:
álláskeresés technikái, életvezetési tanácsadás,
mentálhigiénés tanácsadás, pályaorientáció fiataloknak, piszcho-szociális tanácsadás, pénzkezelési tanácsadás.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST TART
Dr. Cserta-Nagy Noémi ügyvéd
A tanácsadások időpontja:
minden hónap első hétfőjén 1200-1600 óráig.

intézésére, és az rögzítésre került a
rendszerben. Amennyiben még nem
küldött meghatalmazást, kérem mielőbbi pótlását!
Tájékoztatom továbbá, hogy az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét
belföldi
pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.
Az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett: a természetes személy, lakásszövetkezet, az
adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány, a 600.000,-Ft
éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
egyéni vállalkozónak minősülő személy.
A fenti személyek továbbra is papír
alapon tarthatnak kapcsolatot az
önkormányzati
adóhatósággal,
azonban döntése szerint elektronikus úton is intézheti ügyeit, feltéve,
hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik
(ügyfélkapuja van).

ÚJ HELYEN A SÚLYEMELŐK
A Városi Sportegyesület Súlyemelő Szakosztályának
edzőterme tágasabb térbe került. A súlyemelők a korábban Rendezvényteremként funkcionáló helyiségben
kaptak helyet, a Pozsár Gy. u. 36. szám alatt.
Az új környezetben lelkesen végzik a felkészüléseket, és
folyamatosan kiváló eredményekkel térnek haza a versenyekről.
A legutóbbi megmérettetésre március 16-án, Szolnokon
került sor. Az országos versenyen mind az öt induló versenyző aranyérmet szerzett.
A győztesek: Szegedi Judit
Kiss János
Szegedi Ádám
Pilka Roland
Pánik Tamás
Gratulálunk!

Helyszín: Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat
4243 Téglás, Pozsár Gy. u. 3. sz.– közösségi terem
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § alapján az alábbiak szerint.
A beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre történik.
A beiratkozás időpontja: 2019. április 23-24.
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 hatósági
igazolványa
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa
- a gyermek TAJ kártyája

KÖZLEMÉNY ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
Kedves Szülők!
A leendő első osztályos tanulók beíratása:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00-18.00 óra között
2019. április 12. (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/
- hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet/
- gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló
határozat (amennyiben van ilyen),

- 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 http://teglas.hu/oldal/ovoda 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 2019. május 18-ig írásban értesítjük a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított
15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás
Város Önkormányzathoz.
Czibere Béla polgármester
- 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
- nyilatkozat SNI-ről, BTMN-ről
- 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 (1.900 Ft),
lehetőség van tanulói balesetbiztosítás megkötésére
is.
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

Tájékoztatás háziorvosok rendelési idejének változásáról
2019.03.01-től a felnőtt háziorvosi praxisok rendelési ideje az alábbiak szerint változik:
Dr. Barta Károly

Dr. Silye Mihály

Dr. Tóth László

Hétfő

7.00 – 12.00

13.00 – 18.00

8.00 – 13.00

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

8.00 – 13.00

13.00 – 18.00

Péntek

8.00 – 13.00

13.00 – 18.00

7.00 – 12.00

A rendelések utolsó órája ( a sürgős ellátást igénylő esetek kivételével ) kizárólag előzetes előjegyzés alapján vehető
igénybe.
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Tisztelt téglásiak és kedves volt téglási lakosaink,
elszármazottaink!
2019. április 30-án 5. alkalommal rendezzük meg a településről elszármazottak
találkozóját; melyre szeretettel várjuk azokat a téglásiakat, akik már nem Tégláson
élnek, de kötődnek szülővárosukhoz, s szívesen látogatnának haza, egy baráti találkozóra. Az elszármazottainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerjék jelenünket, fejlesztéseinket, és egy kötetlen beszélgetés keretében találkozzanak egymással, másnap pedig együtt ünnepelhessenek az itt élőkkel a városnapi ünnepségen. Az elmúlt években sikeresen, nagyon jó hangulatban zajlottak a találkozók,
melyekre az ország minden pontjáról, sőt, külföldről is érkeztek vendégek. Bízunk abban, hogy 2019-ben is találkozhatunk mindazokkal, akik jelen voltak, és új tagokkal is
bővül a baráti kör. Tisztelettel hívjuk az elszármazottakat a találkozóra; a város lakosságát pedig arra kérjük, hogy szíveskedjenek felhívásunkat Téglásról elszármazott
ismerőseik részére továbbítani!
A jelentkezéseket a kozmuvelodes@teglas.hu címre vagy az 52/384-312 –es telefonszámra várjuk.

GÓLYAHÍR

Tisztelt Szülők!
A havonta megjelenő Téglási Krónikában új rovatot
hirdetünk, melyben szívesen tesszük közzé a téglási
újszülöttekről készült fényképes adatlapot.
Az újszülöttekről szóló „Gólyahír” rovatba a szülők előzetes hozzájárulását követően, díjmentesen kerülnek
fel az adatok és a fényképek.
Kívánjuk, hogy ajándék-rovatunkat szeretettel fogadják, és örömmel böngésszék a Téglási Krónikát a jövőben is!
Jó egészséget kívánunk!
Téglás Város Önkormányzata
és Védőnői Szolgálata

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
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal

10.000 Ft
6.000 Ft
3.000 Ft
1.500 Ft

IRODAHÁZ BÉRLÉS
Téglás Város Önkormányzata 2019. júliusától bérbe adja
a város központjában (Téglás, Malom u. 1. sz. alatt) található, korszerűen felújított önkormányzati ingatlanában
található helyiségeit.
Az épületben 4 iroda kerül kialakításra, egy teakonyhával és egy szociális blokkal. Az épület gáz- központi fűtéssel rendelkezik, az irodák alapterülete: 12 m 2 – 22 m2.
Érdeklődni a 06/52-384-312 telefonszámon lehet a Téglási
Polgármesteri Hivatal munkaidejében Veres Miklós pénzügyi irodavezetőnél.

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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