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Tisztelt Téglási Lakosok!

MEGHÍVÓ
Téglás Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. május 30-án (kedd) 17 órakor
a Téglási Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.
Megtisztelő részvételére számítok.
Tisztelettel: Czibere Béla polgármester

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017.
május 16-i üléséről
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
május16-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri
Hivatalban.
A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal
2016. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség
helyzetéről szóló beszámolót. A képviselők megköszönték
az átlátható, megérthető tájékoztatót, és a Hivatal dolgozóinak Téglás Város lakossága és Önkormányzata érdekében
végzett tevékenységét.
Ezt követően került sora Bárczay Anna Városi Óvoda
2017/2018. tanévi működési rendjének meghatározására, az
alábbiak szerint:
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 5.30 órától 17.00 óráig, napi 11,5 óra, heti 57,5 óra.
2017. szeptember - 2018. augusztus 31. között teljes óvodai
nyitva tartási időben üzemel. A jelenleg irányadó jogszabályok szerint az ingyenes óvodai étkezést az a gyermek

Téglás Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja, hogy tevékenységét a város lakosainak megelégedettségére végezze. Munkánk ellátásakor
arra törekszünk, hogy az Önök véleményét, javaslatait, észrevételeit figyelembe véve tegyük városunk gazdasági, társadalmi, szociális, infrastrukturális és kulturális életét magas színvonalúvá. Ehhez természetesen szükség van
a lakossági visszajelzésekre. Magam és a Képviselő-testület nevében arra
kérem Önöket, hogy véleményüket, meglátásaikat ne csak egymással osszák
meg az utcán vagy a közösségi oldalon, hanem jöjjenek el a május 30-ai
közmeghallgatásra, ahol betekintést nyerhetnek az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2016. évben elvégzett munkájába, és hangot adhatnak észrevételeiknek, ötleteiknek. Arra kérem Önöket, tiszteljenek meg minket azzal,
hogy eljönnek a közmeghallgatásra!
Tegyünk közösen Téglás jövőjéért!

tudja nyári szünetben igénybe venni, aki az óvodai napközbeni ellátást igénybe veszi (jár óvodába). Mivel az intézmény nem tart zárva a nyári szünetben, a nyári szünidőben
a gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek az óvodában
rendes óvodai szolgáltatás keretében tudják igénybe venni
az ingyenes étkeztetést.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a Bárczay Anna Városi
Óvodában a 2017/2018. tanévben indítható csoportok száma 10.
A csoportonként felvehető maximális gyereklétszám 28 fő.
A Képviselő-testület elfogadta a badacsonytomaji önkormányzati üdülő Üdülési szabályzatát, és úgy határozott,
hogy a 2017. évben az üdülési díj emelése nem indokolt; az
üdülési díjat bruttó 1500 Ft/éj/fő állapította meg.
A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről
tájékozódtak.
Ezt követően a testület zárt üléssel folytatta munkáját.

EARSMUS+ PROGRAM

Iskolánk delegációja 2017. április 22-től 29-éig Spanyolországban,
Cartagena városában vett részt szakmai programon. Megismerkedtek
a partneriskola oktatási rendszerével, a város és a környék nevezetességeivel. Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgatónő angol nyelvű történelem órát tartott spanyol gyerekeknek, Sutáné Pál Szilvia angol tanár
pedig a Kodály módszer alkalmazásáról tartott beszámolót a programban részt vevő pedagógusoknak.
Iskolánk tanulói tanórákon vettek részt, de vitorláztak, szörföztek, és
eveztek is a Földközi-tengeren.
A program következő állomása Magyarország. Iskolánk 2017. szeptember végén látja vendégül a partneriskolákat.

Dr. Gál György jegyző

A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-,
és Gyermekjóléti Szolgálat
csatlakozva Dr. Jakkel Anna missziójához,
szemüveggyűjtési akciót hirdet
Várjuk a használt, lencsével ellátott szemüvegeket vagy szemüveg-kereteket, melyeket továbbítunk Dr. Jakkel Annának, aki önkéntes orvosként régóta visz magával szemüvegeket afrikai
misszióira.
Az akció óriási segítséget jelent az afrikai kontinens elmaradottabb területein élő, látásproblémákkal küszködő gyermekek és felnőttek számára.
Kérjük Önöket, támogassák a missziót!
A szemüvegeket Liget u. 1. sz. alá várják az intézmény munkatársai.

Régi Játékok kiállítása
„Gyermek volt minden óriás, s úgy
játszott mint más..”
A Bárczay Anna Városi Óvoda Kollektívája
2017. szeptember 08-án
az óvoda alapításának 60. jubileumi ünnepségének keretében RÉGI JÁTÉKOK
kiállításának megnyitását szervezi.
Felnőttként is féltve őrizünk egy-egy olyan
játékot, melyet elővéve gyermekkorunk szép
pillanatait idézzük fel.
Erre az ötletre alapozva várjuk a nosztalgiázni vágyó felnőttek, szülők, nagyszülők felajánlásait, akik ezen kiállításon szeretnék
megmutatni régi játékszereiket csemetéiknek. A felajánlásokat névvel ellátva a
Bárczay Anna Városi Óvodában (4243 Téglás, Kossuth u. 72/a.) gyűjtjük, a kiállítás
végén azokat a tulajdonosoknak
visszajuttatjuk.
Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat,
mellyel hozzájárultak a kiállítás
sikeres szervezéséhez.
A Bárczay Anna Városi Óvoda Kollektíva
nevében: Marján Irén módszertani
munkaközösség vezető

Falugazdász ügyfélfogadás
Takács Erzsébet: 70/489-3857
Ügyfélfogadási rend:
Kedd: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
A hét többi napján a Hajdúhadházi
Kormányablak épületében várják a téglási
ügyfeleket is (előzetes telefonos egyeztetés
ajánlott)
Ügyfélfogadás helyszíne:
4243 Téglás, Liget u. 1.

Tisztelt Leendő Előfizetőnk!

Értesítés éleslövészetről
Az V. Bocskai István Lövészdandár
ér t es í t i a l a kos s á got , h o gy a
hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2017.
május 23-án és 31-én éleslövészet kerül
végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és
a balesetek elkerülése érdekében arra
kérik a vadásztársaság tagjait, hogy a
fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 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.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a SZIP projekt keretében megkezdtük a Szuper Gyors Internet hálózat kiépítését, amelyen
keresztül Nagysebességű Internet, több, mint 100 TV csatorna SD és HD, valamint analóg formátumban, valamint
mobilTV és telefon szolgáltatás is elérhető lesz.

Köszönjük türelmét és kérjük fontolja meg elkötelezettség vállalását az
elkövetkező 1 vagy 2 évre más szolgáltatónál, mielőtt kiépülne a SZIP hálózat.
Esetleges kérdése esetén keressen bennünket a 1210 es telefonszámon, vagy a
irjalnekunk@1210.hu email címre, vagy keresse a www.1210.hu weboldalunkat.
Üdvözlettel az EuroCable, EurInternet és a Com2 csapata az Európai Unio és a Magyar
Kormány támogatásával létrejövő SZIP projekt megvalósítása érdekében.

VÁROSI HÍREK
„Egy apró világ”

Sikeres óvodai pályázat
Generáli a Biztonságért Alapítvány
pályázatot hirdetett 2016-ban melynek célja azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek,
vagy tenni kívánnak a gyermekek
baleset megelőzése, egészségmegőrzése érdekében.
Óvodánk sikeresen pályázott, így az
Alapítványtól 150.000 Ft értékű támogatást nyert. Ezen összegből az
óvoda egyik csúszdás játéka alatt már
elhasználódott gumitéglát cseréltük ki
újra, az óvodásaink biztonsága érdekében.

A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
szeretettel várja a látogatókat Buczkó József makett készítő kiállításának megtekintésére a Városi Könyvtárba.
A gyermeknapi tárlat 2017. június végéig megtekinthető
a könyvtár nyitvatartási rendjében.
Cím: Téglás, Kossuth u. 66.

Szabó Mónika óvodavezető

Óvodásaink nagy örömére, gyermeknapra megérkezett Tomi Lufi Bohóc az óvodába, aki egész délelőtt hajtogatta a lufikat a gyerekeknek. Délután az oviban az apukák-papák óriási élő csocsó viadalában a csicsergő csoport apukái kerültek ki győztesen. A gyermeknapi, apák-papák napi programokat
az óvodapedagógusok számos kísérő programmal színesítették; arcfestés, kerékpározás, kemencés sütés, felnőtt-gyermek ügyességi játékok. Köszönöm a résztvevő családok aktivitását, és az óvoda kollektívájának ötletességét, és lelkesedését.
Szabó Mónika óvodavezető

Téglás egész területről reklámkiadványok terjesztésére kerékpárral rendelkező
munkatársakat keresünk.
Érd: hétköznapokon:
8-16.00-ig
Tel: 06-70778-5313
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Fájó szívvel búcsúzunk
Sándor Mihályné
Erzsi Mamától, a
Bek Pál Kertbarátkör tagjától, aki aktívan részt vett az
egyesület munkájában és a
település közösségi életében.

Emlékét
kegyelettel
megőrizzük.

